
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 22.5.2015 do 29.5.2016 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

22.5. 
Slavnost Nejsvětější Trojice 

9:15 Podolí Za farníky 

10:30 

Popovice 
Za + Františka Nováka a rodiče 

pondělí 

23.5. 
Pondělí 8. týdne v mezidobí   

úterý 

24.5. 
Úterý 8. týdne v mezidobí   

středa 

25.5. 
Středa 8. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 

Za + Aloise Magdalka, těžce nemocného syna, 

+ dvoje rodiče, + bratry, + švagry a švagrovou 

a ochranu Boží pro živé rodiny 

čtvrtek 

26.5. 
Slavnost Těla a Krve Páně 

18:00 

Popovice 

Za + Josefa Nedělu, živou rodinu a duše v 

očistci 

pátek 

27.5. 
Pátek 8. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 

Za rodiče Vavřiníkovi, dceru Ludmilu, za 

živou a + rodinu Vavřinikovu a Šáchovu 

sobota 

28.5. 
Sobota 8. týdne v mezidobí 

18:00 

Podolí 

Na poděkování za dar života, přijata dobrodiní, 

dar víry lásky, a důvěry v Boha pro celou 

rodinu 

neděle 

29.5. 

9. neděle v mezidobí 

(Slavnost 1. Sv. Přijímání) 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

OHLAŠKY: 

 Minulou neděli sbírka na církevní školy v diecézi vynesla … Kč,-. Všem dárcům vyjadřují upřímné 

Pán Bůh zaplať. 
 28.5. v sobotu bude setkání rodičů a dětí, které letos přistoupí k 1. Sv. Přijímání v Popovicích v 

kostele v 8:30 hod. 

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

Paprsky. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné.  
 Několik informaci ohledně pouti do Krakova, která se uskuteční v sobotu 28. května. 

Odjezd autobusu z Popovic bude od zastávky u kostela ve 3:30 hod. 
1. Ministranti, kteří se nahlásili, že si sebou vezmou ministrantské oblečení, budou mít sraz 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 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. 
6. Užívá-li někdo pravidelně nějaké léky nebo ví, že potřebuje léky při delším cestování, ať si 
nezapomene tito léky vzít sebou. 
7. Nezapomeňte si také vzít svačinu nebo jídlo na celý den poutě. 
8. Cena za pouť pro jednoho poutníka bude 400 Kč,-. Peníze se budou vybírat v autobuse. 

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

úspěchu. 


