
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 29.10.2017 do 5.11.2017 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

29.10. 

Slavnost výročí posvěcení 

kostela 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 

Za + Josefa Kovařika, manželku, dceru, živou 

rodinu a duše v očistci; za + rodiče 

Pravečkovi, Kejvalovi a za živou rodinu 

pondělí 

30.10. 
Pondělí 30. týdne v mezidobí   

úterý 

31.10. 
Úterý 30. týdne v mezidobí   

středa 

1.11. 
Slavnost Všech Svatých 

18:00 

Popovice 
Za + Viktorii Kovalovu 

čtvrtek 

2.11. 
Vzpomínka na věrné zemřelé 

18:00 

Popovice 

Za + manžela Jaroslava a pro živou rodinu dar 

víry, lásky a důvěry v Boha 

pátek 

3.11. 
Pátek 30. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 

Za Vladimira Omelku, dvoje rodiče, živou 

rodinu a duše v očistci 

sobota 

4.11. 

Památka sv. Karla Boromejského, 

biskupa 

8:00 

Popovice 

Za + členky Fatimského Apoštolátu: Lidku 

Šáchovu, Zdeňku Malinovu, Milku 

Mimránkovu 

neděle 

5.11. 
31. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 

Za + Květoslavu Borovičkovou, rodiče a živou 

rodinu Borovičkovu 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

OHLAŠKY: 

 
• Minulou nedělí sbírka na misie vynesla … Kč. Všem dárcům vyjadřuji upřímné Pán Bůh zaplať. 

• Ve středu z ohledu na slavnost nebude dětská mše svatá. 

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

• V sobotu v 9:00 hod. na faře bude setkání biřmovanců. 

• Dušičkova pobožnost na hřbitově bude v neděli 5. listopadu ve 14:00 hod. 

• Zemřela paní Marie Hanáčková. Pohřeb bude v úterý v 15:00 hod. v Popovicích. Věčné 

odpočinuti… 

• Za týden sbírka bude věnována na charitu. 

• V sakristii jsou k dispozici stolní kalendáře BOŽÍ PŘÁTELE – NAŠI PŘÁTELE na rok 2018. Cena 

je 65 Kč a jejích zakoupením podpoříte stavbu kostela v Brně - Lesné. 

• 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 1. 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. 

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

úspěchů. 


