
Římskokatolická farnost 
svatého  Martina v Rovečném 

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

Program bohoslužeb kv ěten 2020  

- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 
Úmysly ned ělních mší svatých v období 15. 3. – 26. 4. byly 
odslouženy v Prosetín ě – stipendia je možné dát do obálky 
v sakristii kostela nebo p římo jáhnovi Ladislavovi.   
 
 

29.4. st ředa           Vír        17  bohoslužba Slova  
 

1. 5. 1.pátek         Rove čné –  17   májová pobožnost, adorace, BS  
                                 

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

6. 5.  st ředa          Vír       17  mše svatá  
 

9. 5. sobota         Rove čné - 18 – pobožnost ke svaté Faustyn ě 
 

10. 5.  ned ěle – 5. velikono ční, svátek matek, 
                     Rove čné  9,30  mše svatá  
 

13. 5. st ředa       Vír       17  mše svatá  
                    (pou ť Nový Jeruzalém v Novém Veselí)  
                                          

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

20. 5. st ředa         Vír – 17 – mše svatá  
 

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

29. 5. st ředa            Vír – 17 bohoslužba Slova  
 

30. 5. sobota   sv. Zdislava, spolupatronka kaple v e Víru a rodin                             
                  Vír -   17  poutní mše svatá ke c ti sv. Zdislavy za rodiny  
 
31. 5. ned ěle –  slavnost Seslání Ducha Svatého 
                      Rove čné  9,30  mše svatá, sbírka na charitativní pot řeby  
 

Apoštolát modlitby na kv ěten 2020:  
Evangeliza ční úmysl : Jáhni: Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro 
celou církev živým znamením. 
 
Národní úmysl  Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek 
Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým. 
 
Místní  – Na přímluvu Panny Marie, sv. Michaela, sv. Martina, sv. 
Sedmipočetníků, sv. Zdislavy, sv. Faustyny – Pane Ježíši, uzdrav těžce 
nemocné a dej dar víry jejich příbuzným 
 
Modlí se za Vás, těší se na setkání s Vámi  a žehnají Vám     P. Tomáš  a j. Ladislav.           
 

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


