
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 20.3.2015 do 27.3.2016 

 
Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

20.3. 
Květná neděle 

9:15 

Popovice  
Za + Josefa Malinu, rodiče a duše v očistci 

10:30 

Podolí 
Za + Josefa Dokoupila 

pondělí 

21.3. 
Pondělí svatého týdne   

úterý 

22.3. 
Úterý svatého týdne   

středa 

23.3. 
Středa svatého týdne   

čtvrtek 

24.3. 
ZELENÝ ČTVRTEK 

18:30 

Popovice 
Dantis 

pátek 

25.3. 
VELKÝ PÁTEK 

18:30 

Popovice - 

obřady 

15:00 pobožnost křížové cesty 

sobota 

26.3. 
BÍLÁ SOBOTA 

20:30 

Popovice 
Za farníky 

neděle 

27.3. 

SLAVNOST 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

9:15 

Popovice 

Za + Annu a Františka Jakšíkovi, duše 

v očistci a za živou rodinu 

10:30 

Podolí 

Za + Annu Vašatovu, manžela, syna, 

sourozence, rodiče a duše v očistci 

OHLAŠKY: 

 Předvelikonoční úklid kostela bude se konat v pondělí od 8:00 hod. 

 Ve Svatém Týdnu schůzky ministrantu v kostele budou takto: 

ve středu v 18:00 hod. 

v pátek v 9:00 hod. 

v sobotu v 9:00 hod. Účast je povinna.  

 Připomínám, že den Velkého Pátku je dnem přísného postu. 

 Na Velký Pátek sbírka bude věnována na Boží Hrob v Jeruzalémě, stejně tak i dary z kasičky u 

Božího Hrobu z Bíle Soboty. 

 Na Bílou Sobotu bude Adorace NSO od 10:00 do 18:00 hod. Prosím zapisujte se na sobotní adoraci, 

papír je v zadu kostela na stolku. 

 V Neděli Zmrtvýchvstání Páně sbírka bude věnována na AKS v Olomouci. 

 Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně při mších sv. budu žehnat pokrmy. 

 Upozorňuji, že v noci ze soboty na neděli bude se měnit čas na letní. Od této změny večerní 

bohoslužby v týdnu budou bývat po cely rok ve stálou hodinu a to v 18:00. Také připomínám, že 

příležitost ke zpovědi máte během týdne půl hodiny přede mši sv. 

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

hodně úspěchu. 
 
 
 


