
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 6.5.2018 do 13.5.2018 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

6.5. 
6. neděle velikonoční 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 

Za + Jiřího Matouška, rodiče, sourozence a 

duše v očistci 

pondělí 

7.5. 
Pondělí po 6. neděli velikonoční   

úterý 

8.5. 
Úterý po 6. neděli velikonoční   

středa 

9.5. 
Středa po 6. neděli velikonoční 

18:00 

Popovice 

Za + rodiče Vavřinikovi, dceru Ludmilu a 

živou rodinu 

čtvrtek 

10.5. 
Slavnost Nanebevstoupení Páně 

18:00 

Popovice 

Na poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví, 

boží ochranu a přímluvu Panny Marie 

pátek 

11.5. 
Pátek po 6. neděli velikonoční 

18:00 

Popovice 

Za + Františka Kryštofa, + bratra Jana, dvoje 

rodiče a duše v očistci 

sobota 

12.5 
Sobota po 6. neděli velikonoční   

neděle 

13.5. 
7. neděle velikonoční 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 
Za příznivé počasí a úrodný déšť 

OHLAŠKY: 

 Májové pobožností jsou: 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. 

 V sobotu 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). 

 Setkání rodičů a dětí, které letos přistoupí k 1. Sv. Přijímání budou v kostele v 9:00 hod v soboty 19. 

a 26. května. 

 V sobotu 12.5. na Velehradě budou se konat dvě náboženské akce: dopoledne pouť křesťanských 

médií (v 11:00 hod. mše svatá, celebruje biskup Josef Nuzík) a od 15:00 hod. bude pouť našeho 

děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání (v 15:00 hod. modlitba růžence, v 16:00 

adorace NSO a v 17:00 hod mše svatá). Všichni jste srdečně zváni. 

 Za týden 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 probíhá od 4.5. v rámci májových pobožnosti. K této příležitosti nabízím také 

v pátek od 17:00 hod. svátost smíření. Pastorační návštěvu rodin (žehnání domovů a zasvěcení rodin 

Panně Marii Fatimské) uskutečním v neděli (13.5) od 14:00 hod.  

 Za týden sbírka bude věnována na potřeby farnosti. 

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

úspěchu. 

 


