
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 5.3.2017 do 12.3.2017 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

5.3. 
1. neděle postní 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 

Za + Miroslava Michalka, živou rodinu a duše 

v očistci 

pondělí 

6.3. 
Pondělí po 1. nedělí postní   

úterý 

7.3. 
Úterý po 1. nedělí postní   

středa 

8.3 
Středa po 1. nedělí postní 

18:00 

Popovice 
Na dobrý úmysl 

čtvrtek 

9.3. 
Čtvrtek po 1. nedělí postní 

18:00 

Podolí 

Za + rodiče Koníčkovi, za celou živou a + 

rodinu a za duše v očistci 

pátek 

10.3. 
Pátek po 1. nedělí postní 

18:00 

Popovice 

Za + Antonína Musila, + rodinu Potomákovu, 

Koníčkovu a Burešovu a za duše v očistci 

sobota 

11.3. 
Sobota po 1. nedělí postní   

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 

OHLAŠKY: 

 
 Ve středu v 15:00 hod v Popovicích bude pohřeb + pana Františka Maliny. Věčné odpočinuti… 

 Ve čtvrtek v 16:00 hod ve farním kostele bude modlitebni 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. 

 V zadu kostela na stolku máte ještě k dispozici krabičky postní almužny. 

 V sobotu v 9:00 hod. na faře bude setkání dětí, které letos měli by přistoupit k 1. Svatému Přijímání. 

 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 Hradiští 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. Pokud bude dostatek zájemců 

tehdy bude objednaný autobus. Prosím zapisujte se na papír v sakristii do 12. března. 

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

úspěchu. 

 


