
Římskokatolická farnost 
svatého  Martina v Rovečném 

(spolupatroni – sv. Sedmipočetníci, sv. Zdislava a sv. Faustyna) 

Program bohoslužeb kv ěten 2017 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

3. 5. st ředa           Vír       17  mše svatá 
 
5. 5. 1.pátek         Rove čné   17  májová pobožnost, adorace, BS 
                                 

7. 5.  ned ěle – 4. velikono ční, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu                                 
                      Rove čné   9,30  mše svatá  
 

8. 5. pond ělí   poutní výlet rodin s d ětmi – P řibyslavice, Brtnice, Jihlava  
 

10. 5. st ředa           Vír       17  bohoslužba Slova 
 

13. 5. sobota     pou ť Nový Jeruzalém v Novém Veselí 
                                         odjezd aut obusu na plakátku 
 

14. 5.  ned ěle – 5. velikono ční, svátek matek 
                      Rove čné  9,30  mše svatá 
                                     odpoledne pou ť do Oby čtova  
 
17. 5. st ředa          Vír – 17  mše svatá  
 

21. 5.  ned ěle – 6. velikono ční, den modliteb za pronásledované k řesťany 
                  Rove čné  9,30  mše svatá   
                                                

24. 5. st ředa      Vír       17  bohoslužba Slova  
 

25. 5. čtvrtek         slavnost Nanebevstoupení Pán ě 
 

28. 5.  ned ěle – 7. ned ěle velikono ční, den modliteb za sd ělovací prost ředky  
                 Rove čné  9,30  mše svatá 
 

30. 5. úterý   sv. Zdislava, spolupatronka kaple ve  Víru a rodin                             
                            Vír        18  poutní mše svatá ke cti sv. Zdislavy za rodiny 
                                                             táborák pro d ěti    

 
31. 5. st ředa –   Vír – 17  - bohoslužba slova 
 

Apoštolát modlitby na kv ěten 2017: 
Všeobecný úmysl : Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, spravedlnosti a pokoje, 
a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství. 
Národní úmysl : Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží lásku a neztratil tak 
svěžest a vůni evangelia 
 Místní úmysl : – Aby, na přímluvu P. Marie a našich farních patronů, rostla pravá víra v našich rodinách. 
 
 
Modlí se za Vás, těší se na setkání s Vámi  a žehnají Vám                P. Tomáš  a j. Ladislav.    
 

        Telefon  na pana fará ře - P.Tomáš Šíma     732 701 350 
                jáhen Ladislav Kinc   516 463 315, 606 948 970  

 
 


