
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 13.3.2016 do 20.3.2016 

 
Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

13.3. 
5. neděle postní 

9:15 

Popovice  

Za živé a + rodiny, za dar víry a za duše v 

očistci 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

pondělí 

14.3. 
Pondělí po 5. neděli postní   

úterý 

15.3. 
Úterý po 5. neděli postní   

středa 

16.3. 
Středa po 5. neděli postní 

17:30 

Popovice 

Za syna Jaroslava Vlachynského, manžela 

Jaroslava, dvoje rodiče a duše v očistci 

čtvrtek 

17.3. 
Čtvrtek po 5. neděli postní 

17:30 

Podolí 
Za členky živého růžence 

pátek 

18.3. 
Pátek po 5. neděli postní 

17:30 

Popovice 

Na poděkování Pánu Bohu ta dožitá léta, za 

živou a + rodinu a duše v očistci 

sobota 

19.3. 

Slavnost sv. Josefa, snoubence 

Panny Marie 

18.00 

Popovice 

Za + Josefa Nedělu, rodiče z obou stran, za 

živou rodinu a duše v očistci 

neděle 

20.3. 
Květná neděle 

9:15 

Popovice  
Za + Josefa Malinu, rodiče a duše v očistci 

10:30 

Podolí 
Za + Josefa Dokoupila 

OHLAŠKY: 

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

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

 Minulou neděli sbírka na Světové dny mládeže vynesla …Kč. Všem dárcům vyjadřuji upřímné Pán 

Bůh zaplať. 

 Na Květnou neděli, pokud bude příznivé počasí, bohoslužba v Popovicích začne u kříže u fary a v 

Podolí u kapličky u školy. 

 Prosím o donesení na Květnou neděli krabiček s postní almužnou. 

 Předvelikonoční zpověď v naši farnosti bude 19. března. V Podolí od 11:00 hod. a v Popovicích od 

16:00 hod. 

 Zájemci na národní pouť do Krakova pojedou z farnostmi, které spravuje otec Norbert. Prosím také, 

o uhrazení poplatku 200 Kč. (do konce března) na tzv. poutní baliček, který je povinny a který 

obdržíte v den odjezdu v autobuse. Bližší informace ohledně odjezdu sdělím později. 

 Za týden sbírka bude věnována na opravy. 

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

úspěchu. 
 

 


