
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 15.2.2015 do 22.2.2015 

 
Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

15.2. 
6. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 

Za + Miroslava Rathouzského, rodiče z obou 

stran, sourozence, živou rodinu a za duše v 

očistci 

pondělí 

16.2. 
Pondělí 6. týdne v mezidobí   

úterý 

17.2. 
Úterý 6. týdne v mezidobí   

středa 

18.2. 
Popeleční středa 

17:30 

Popovice 

Za Marii Strakovou, dar zdraví, ochranu Boží 

do 90-tých let života, za živou rodinu a za + 

manžela Josefa Straku, rodiče z obou stran a za 

duše v očistci 

čtvrtek 

19.2. 
Čtvrtek po popeleční středě 

17:30 

Podolí 

Za rodiče Koníčkovy, živou rodinu a duše v 

očistci 

pátek 

20.2. 
Pátek po popeleční středě 

17:30 

Popovice 
Za + Josefa Gajdošíka a za živou rodinu 

sobota 

21.2. 
Sobota po popeleční středě 

 
 

neděle 

22.2. 
1. neděle postní 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 

Za + Miloslavy Kozubka, rodiče z obou stran, 

za živou rodinu a duše v očistci 

OHLAŠKY: 

 Ve středu začínáme postní dobu, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší 

soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. V ten den bude udělování 

popelce pří bohoslužbě v Popovicích a v nedělí v kapli v Podolí. 

 Pobožností křížové cesty v postní době budou: v pátky v Popovicích půl hodiny přede mši sv. a 

v neděle ve 14:00 hod. v Popovicích a Podolí. 

 V postním období bude se konat postní almužna. Kdo by se chtěl zapojit do této akce, může tak svůj 

osobní půst vyjádřit, tak, že ušetřené peníze vloží do schránky postní almužny. Výtěžek bude použit 

pro chudé, potřebné a charitní projekty. 

Schránka postní almužny má podobu krabičky, kterou si doma složíte. Je vhodná i do rodin při 

motivaci dětí k odřeknutí si např. „čokolády“ a vhození ušetřené mince do schránky. Schránku Postní 

almužny si můžete vzít ze stolku vzadu v kostele. Postní almužna se bude odevzdávat na Květnou 

neděli v kostele. Postní almužna probíhá na území celé ČR se svolením České biskupské konference.  

 Ve čtvrtek zemřel pan Miloslav Hruboš z Podolí. Pohřeb bude v úterý 17.2. v 15:00 hod. 

v Popovicích. Věčné odpočinutí… 

 Příští nedělí sbírka bude věnovaná na Haléř svatého Petra. 

 Všem farníkům, přátelům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli. Do nového 

pracovního týdne hodně úspěchu. 
 
 
 
 


