
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 15.5.2015 do 22.5.2016 

 
Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

15.5. 
Slavnost seslání Ducha Svatého 

9:15 

Popovice 
Za 60-tníky z Popovic 

10:30 

Podolí 
Dantis 

pondělí 

16.5. 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, 

kněze a mučedníka 
  

úterý 

17.5. 
Úterý 7. týdne v mezidobí   

středa 

18.5. 
Středa 7. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 

Za Františka a Marii Fornůskovi, rodiče, živou 

rodinu a duše v očistci 

čtvrtek 

19.5. 

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a 

věčného kněze 

18:00 

Popovice 
Dantis  

pátek 

20.5. 

Památka sv. Klementa Maria 

Hofbauera, kněze 

18:00 

Popovice 

Za + manžela, ++ sestry a rodiče z rodiny 

Vincurcké 

sobota 

21.5. 
Sobota 7. týdne v mezidobí 

 
 

neděle 

22.5. 
Slavnost Nejsvětější Trojice 

9:15 Podolí Za farníky 

10:30 

Popovice 
Za + Františka Nováka a rodiče 

OHLAŠKY: 

 21.5. v sobotu bude setkání rodičů dětí, které letos přistoupí k 1. Sv. Přijímání v Popovicích v kostele 

v 8:30 hod. 

 22. května ve farním kostele v Popovicích v 15:00 hod. bude se konat koncert křesťanské skupiny 

Paprsky. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné. Upozorňuji, že tento den bude změna 

pořadu bohoslužeb. 
 Za týden sbírka bude věnována na opravy. 
 Několik informaci ohledně pouti do Krakova která se uskuteční v sobotu 28. května. 

1. Pokud jsou mezi poutníky ministranti mohou si sebou vzít ministrantské oblečení. Je však nutné, 
aby se tito ministranti nejdřív přihlásili u nás v zákristii, kvůli počtu, který pak musíme nahlásit 
organizátorům celé poutě. Sraz ministrantů bude pak v Krakově na ohlášeném místě, které bude 
vyhlášené organizátory poutě na konci předprogramu v 10.15 hod. 
2. Každý účastník poutě (včetně děti) musí mít u sebe platný průkaz totožnosti (občanku nebo pas). 
3. Každý účastník poutě si musí také vyřídit cestovní zdravotní pojištění do ciziny (v našem případě 
se jedná o jednodenní pojištění na sobotu 28.05.). 
4. V bazilice je omezený počet míst k sezení (asi tisíc), proto kdo cítí potřebu, ať si vezme z sebou 
jednoduchou židličku na sezení, případně u parkoviště se dá zakoupit sedátko za 5 €. 
5. Platnou valutou v Polsku je Zlotý (1 Zlotý = 6,5 Kč). Dá se však platit také Eury. Kolik si má kdo 
vyměnit peněz je na každém individuálně podle toho kolik kdo chce utrácet na upomínkové 
předměty. 
Další informace ohledně pouti budou ohlášeny příští neděli. 

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

úspěchu. 

 
 
 


