
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 2.4.2017 do 9.4.2017 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

2.4. 
5. neděle postní 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 
Za živé a + Františky z Podolí (ženy) 

pondělí 

3.4. 
Pondělí po 5. neděli postní   

úterý 

4.4. 
Úterý po 5. nedělí postní   

středa 

5.4. 
Středa po 5. nedělí postní 

18:00 

Popovice 
Na dobry úmysl 

čtvrtek 

6.4. 
Čtvrtek po 5. nedělí postní 

18:00 

Podolí 
Za členky živého růžence 

pátek 

7.4. 
Pátek po 5. nedělí postní 

18:00 

Popovice 

Za + rodiče Minaříkovi, syna Josefa, živou 

rodinu a za duše v očistci 

sobota 

8.4. 
Sobota po 5. neděli postní   

neděle 

9.4. 
KVĚTNÁ NEDĚLE 

9:15 

Popovice 
Na poděkování za 50 let manželství 

10:30 

Podolí 

Na poděkování Pánu Bohu za dar matky, pí 

Ireny Matouškové za matřské srdce, předání 

pokladu víry a vzornou vychovu s prosbou o 

Boží požehnání a dar zdraví do dalších let 

OHLAŠKY: 

 
 Děkují všem farníkům, kteří se zúčastnili a také těm, kteří se aktivně zapojili pří včerejší pouti na 

Velehradě. 

 Ve čtvrtek v 16:00 hod. bude modlitební setkání Františkánského Společenství. 

 V tomto týdnu je 1. pátek v měsíci. Návštěvy nemocných začnu od 8:00 hod. 

 Příští neděli (9.4.) bude se konat sbírka na opravy a 16.4. na AKS v Olomouci. 

 Prosím, ať na příští neděli donesete pokladničky s postní almužnou. 

 V tomto týdnu byl naši farnosti předán anonymním dárcem finanční dar ve vyši 70000 Kč na nové 

židle do kostela. 

 Na Květnou Neděli bohoslužby začnou za příznivého počasí v Popovicích za kostelem a v Podolí 

před kapli. 

 Předvelikonoční zpověď v naši farnosti za účasti cizích zpovědníků bude 8. dubna. V Popovicích od 

16:00 hod. a v Podolí od 11:00 hod. Toto zpovídání bude za účasti 3 cizích zpovědníků: o. Norberta 

z Boršic u Bl., o. Rostislava z Hranic a o. Sergieje z Brna. 

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

úspěchu. 

 


