
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 12.3.2017 do 19.3.2017 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

12.3. 
2. neděle postní 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 

Za + rodiče Starobovi a Malinovi, bratra a 

sestru, za živou rodinu a duše v očistci 

pondělí 

13.3. 
Pondělí po 2. nedělí postní   

úterý 

14.3. 
Úterý po 2. nedělí postní   

středa 

15.3 
Středa po 2. nedělí postní 

18:00 

Popovice 

Za + Annu a Františka Jašíkovi, rodiče z obou 

stran a za duše v očistci 

čtvrtek 

16.3. 
Čtvrtek po 2. nedělí postní 

18:00 

Podolí 

Za + rodiče Michalkovi a syna Františka, živou 

rodinu a duše v očistci 

pátek 

17.3. 
Pátek po 2. nedělí postní 

17:30 

Popovice 
Pobožnost Křížové Cesty (nebude mše sv.) 

sobota 

18.3. 
Sobota po 2. nedělí postní   

neděle 

19.3. 
3. neděle postní 

9:15 

Popovice 

Za + Josefa Nedělu, syna, rodiče z obou stran a 

duše v očistci 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

OHLAŠKY: 

 
 Ve čtvrtek v 16:00 hod ve farním kostele bude modlitební setkání františkánského společenství. 

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

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

 Za týden sbírka bude věnována na opravy (zaplacení dluhu za rekonstrukci farního dvoru). 

 19.3. po pobožnosti Křížové Cesty bude na faře setkání ER farnosti. 

 V našem děkanátu bude probíhat kurz lektorů. Prosím lektory, kteří neabsolvovali ještě tento kurz, 

aby se napsali na papír v sakristii do 12. března. Setkání budou probíhat v Uherském Hradišti na 

Orlovně. První bude 17.3 v 18:00 hod. s doc. P. Petrem Chalupou, pak 18.3. v 9:00 hod s pí. MgA. 

Martinou Pavlíkovou. 

 1. dubna bude v odpoledních hodinách děkanátní pouť na Velehradě. Bude objednaný autobus. 

Odjezd bude ve 14:00 hod. z Popovic přes Podolí. 

 Od 24. do 26. března bude probíhat v naši farnosti modlitební triduum hnuti Modlitby Matek. Tato 

setkání budou se konat: 24.3. po večerní bohoslužbě, 25.3. od 16:00 hod (bude i adorace NSO) a 26. 

3. po mši sv. všichni jste srdečně zváni. 

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

úspěchu. 

 


