
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 23.10.2016 do 30.10.2016 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

23.10. 

30. neděle v mezidobí 

misijní neděle 

9:15 

Popovice  

Za+ Františku Borovičkovou, manžela, dva 

syny, za duše v očistci a za živou rodinu 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

pondělí 

24.10 
Pondělí 30. týdne v mezidobí   

úterý 

25.10. 
Úterý 30. týdne v mezidobí   

středa 

26.10. 
Středa 30. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 

Za + Františka Rybnikáře a manžele Staškovy, 

za duše v očistci 

čtvrtek 

27.10. 
Čtvrtek 30. týdne v mezidobí   

pátek 

28.10. 

Svátek sv. Šimona a Judy, 

apoštolů 

18:00 

Popovice 
Dantis  

sobota 

29.10. 
Sobota 30. týdne v mezidobí   

neděle 

30.10. 

Slavnost výročí posvěcení 

kostela 

31. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice  
Za farníky  

10:30 

Podolí 
Za + Viktorii Kovalovou a za živou rodinu 

OHLAŠKY: 

 
 Minulou neděli sbírka na opravy vynesla … Kč. Všem dárcům vyjadřuji upřímné Pán Bůh zaplať. 

 Ve středu z ohledu na podzimní prázdniny nebude dětská bohoslužba. 

 Ve středu po večerní bohoslužbě bude setkání dobrovolníků ohledně zajištěni chodu betléma ve 

vánočním období 

 Pobožnost za zemřelé na hřbitově bude se konat 30. říjná ve 14:00 hod. 

 Odpustky pro duše v očistci: 

1.11 odpoledne a 2.11 po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat 

plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci 

Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je 

podmínkou pomodlit se pří návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. 

Ve dnech 25.10. až 8.11 je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné 

odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodli se tam třeba jen v 

duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

 Za týden v nedělí oslavíme 10. výročí posvěcení kaple sv. Ducha v Podolí. Slavnostní mše sv. bude 

v 10:30 hod, všichni jste srdečně zváni. (farníci z Podolí obrací se na nás se zvláštní prosbou o účast 

dětí, mládeže, popř. dospělých v kroji.) 

 Prožíváme měsíc říjen, zvlášť věnovaný modlitbě svatého růžence. Tato modlitba se koná půl hodiny 

před mši sv., a v případě, že bohoslužba není tak v 17:30 hod. 

 V sakristii jsou k dispozici stolní kalendáře SVĚDKOVÉ VÍRY na rok 2017. Cena je 60 Kč a jejích 

zakoupením podpoříte stavbu kostela v Brně - Lesné. 

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

úspěchu. 


