Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště
v týdnu od 1.4.2018 do 8.4.2018
Den

Liturgická oslava

neděle
1.4.

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

pondělí
2.4.

Pondělí v oktávu velikonočním

9:15
Popovice

úterý
3.4.

Úterý v oktávu velikonočním

10:30
Podolí

středa
4.4.
čtvrtek
5.4.
pátek
6.4.
sobota
7.4.
neděle
8.4

čas/místo
9:15
Popovice
10:30
Podolí

úmysly
Za + rodinu Koníčkovu a Dědkovu
Na úmysl dárce
Za + Marii Chvilovou, syna Františka, živou
rodinu a duše v očistci
Za farníky

Středa v oktávu velikonočním
Čtvrtek v oktávu velikonočním
Pátek v oktávu velikonočním
Sobota v oktávu velikonočním

2. neděle velikonoční Svátek Božího Milosrdenství

18:00
Popovice
8:00
Popovice
9:15
Popovice
10:30
Podolí

Dantis
Fatimský apoštolát
Za farníky
Na poděkování Bohu s prosbou o požehnání
pro paní Irenu Matouškovou za vzornou
výchovu a péči

OHLAŠKY:








Postní almužna vynesla … Kč. Jménem Charity vyjadřuji upřímné Pán Bůh zaplať.
V neděli 18.3. sbírka na potřeby farnosti vynesla … Kč. Na Velky Pátek sbírka na Boží hrob v
Jeruzalémě vynesla … Kč. Na Bílou Sobotu kluci, kteří se zúčastnili hrkání, předali finanční dar ve
výši … Kč. Všem dárcům vyjadřuji upřímné Pán Bůh zaplat.
Ve čtvrtek nebude se konat výuka náboženství .
Ve čtvrtek v 16:00 hod. ve farním kostele bude modlitební setkání františkánského společenství.
V tomto týdnu je 1. pátek v měsíci. Návštěvy nemocných začnu od 8:00 hod.
V sobotu v 9:00 hod na faře bude setkání biřmovanců.
OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM
Oznamuji vám, že:
Ing. Ondřej Kryštof
bytem: Popovice 309
a
Mgr. Marta Bučková
bytem: Tř. Marš. Malinovského 941, Uherské Hradiště
uzavřou dne: 21.4.2018 v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti církevní manželství.
Kdo by věděl o nějaké překážce, podle církevního práva, která by bránila tomuto církevnímu sňatku,
nechť to oznámí duchovnímu správci jejich bydliště.




Děkují všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy velikonočních svátku.
Všem farníkům a lidem dobré vůle přeji krásné a požehnané Velikonoční Svátky.

