
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 29.4.2018 do 6.5.2018 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

29.4 
5. neděle velikonoční 

9:15 

Popovice 
Dantis 

10:30 

Podolí 

K 10 výročí úmrtí Miloslava Kozubka, za 

rodiče z obou stran, živou rodinu a duše v 

očistci 

pondělí 

30.4. 
Pondělí po 5. neděli velikonoční   

úterý 

1.5. 
Úterý po 5. neděli velikonoční   

středa 

2.5. 

Památka sv. Atanáše, biskupa a 

mučedníka 

18:00 

Popovice 

Za + Josefa Straku, rodiče z obou stran a za 

duše v očistci 

čtvrtek 

3.5. 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolů 

18:00 

Podolí 

Za + rodiče Koníčkovi, živou rodinu a za duše 

v očistci 

pátek 

4.5. 
Pátek po 5. neděli velikonoční 

18:00 

Popovice 

Za + syna Miroslava Lagu a živou rodinu, za + 

rodiče Macháčkovi, děti a duše v očistci 

sobota 

5.5 
Sobota po 4. neděli velikonoční 

8:00 

Popovice 
Fatimský apoštolát 

neděle 

6.5. 
6. neděle velikonoční 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 

Za + Jiřího Matouška, rodiče, sourozence a 

duše v očistci 

OHLAŠKY: 

 Minulou neděli sbírka na potřeby farnosti vynesla …Kč. Všem dárcům vyjadřuji upřímné Pán Bůh 

zaplať. 

 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 v 8:00 hod. 

 V sobotu 5.5. v 9:00 hod. na faře bude setkání biřmovanců. (Biřmování bude 9.6. v 10:00 hod). 

 V sobotu 12.5. v 9:00 hod na faře bude setkání dětí, které letos přistoupí k 1. Svatému Přijímání. 

Prosím, aby si děti s sebou přinesly psací potřeby a složky do náboženství. (Slavnost 1. Svatého 

Přijímání bude 27.5.v 9:15 hod). 

 V tomto týdnu začíná měsíc květen, věnovaný zvláštní úctě Panny Marie. Májové pobožností budou 

se konat takto: v Popovicích a v Podolí když je mše sv. tak místo modlitby růžence – půl hodiny před 

bohoslužbou a v ostatní dny v 18:00 hod. V soboty v 8:00 hod. 

 13.5. ve farním kostele v Popovicích bude zasvěcení naši farnosti Bohu skrze Neposkvrněné Srdce 

Panny Marie. Tento slavnostní akt bude předcházet Novéna k Panně Marie Fatimské, která bude 

probíhat od 4.5. v rámci májových pobožnosti. K této příležitosti nabízím pastorační návštěvu rodin. 

V rámci této návštěvy bude požehnání domovů a zasvěcení rodin Panně Marii Fatimské. Kdo bude 

mít zájem o takovou návštěvu, prosím, ať se do pátku napíše v sakristii na připraveny list, abych pak 

oznámil zájemcům termín návštěvy. 

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

úspěchu. 

 


