
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 7.2.2016 do 14.2.2016 

 
Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

7.2. 
5. neděle v mezidobí  

9:15 

Popovice  

Za + Antonína Tichoně, manžele Staňkovi, 

rodiče z obou stran, živou rodinu a duše v 

očistci 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

pondělí 

8.2. 
Pondělí 5. týdne v mezidobí   

úterý 

9.2. 
Úterý 5. týdne v mezidobí   

středa 

10.2. 
Popeleční středa 

17:30 

Popovice 
Za + Miroslava Prajzu 

čtvrtek 

11.2. 

Čtvrtek po Popeleční středě 

(Panny Marie Lurdské) 

17:30 

Podolí 

Na poděkování za dar života, zdraví, za Boží 

ochranu a požehnání pro živou rodinu 

pátek 

12.2. 
Pátek po Popeleční středě 

17:30 

Popovice 

Za + rodiče Jakšikovi, Šáchovi, živou rodinu a 

duše v očistci 

sobota 

13.2. 
Sobota po Popeleční středě   

neděle 

14.2. 
1. neděle postní 

9:15 

Popovice  
Za + rodiče Staškovi a duše v očistci 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

OHLAŠKY: 

 V pondělí 8.2. v 19:00 hod. bude na faře setkání ER farnosti a občanského spolku Kaple Sv. Ducha 

v Podolí. 

 10.2. ve středu začíná postní doba. (Je to den přísného postu). Popelec budu udělovat tento den pří 

mši v Popovicích a v neděli 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.. 

 11.2. je Světový den nemocných. Proto v tomto týdnu budu udělovat svátost pomazání nemocných 

při bohoslužbách a to ve čtvrtek v Podolí a v pátek v Popovicích. Prosím, zapisujte se na list, kdo 

budete přijímat tuto svátost, který je připraveny v sakristii. 

 Dětské bohoslužby začnou od 17. února. 

 Za týden 14.2. sbírka bude věnována na opravy a 21.2. na Haléř svatého Petra. 

 V sobotu 28.5. bude se konat národní pouť k Božímu Milosrdenství do Krakowa. Prosím, aby zájemci 

na tuto pouť se zapisovali na připraveny papír v sakristii do konce února. 

 Ve dnech od 25. do 31. 7. budou probíhat w Krakowie Světové dny mládeže. Týdenní pobyt na této 

akci bude stát 5800 Kč,- a víkendový 5400 Kč,-. Uvedené ceny jsou dotované ČBK. Zvu ctihodnou 

mládež naši farnosti (od 16 do 25let), která má zájem se zúčastnit této výjimečné a jedinečné 

duchovní akce na setkání, které bude se konat na faře 27.2 (sobota) v 9:00 hod. 

 Všem farníkům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli. Do nového týdne hodně 

úspěchu. 
 

 


