
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 21.10.2018 do 28.10.2018 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

21.10. 

29. neděle v mezidobí 

Hody v Podolí 

9:15 

Popovice 

Na poděkování za přijatá dobrodiní a milosti u 

příležitosti životního jubilea s prosbou o Boží 

požehnání a ochranu Panny Marie do dalších 

let 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

pondělí 

22.10. 
Pondělí 29. týdne v mezidobí   

úterý 

23.10. 
Úterý 29. týdne v mezidobí   

středa 

24.10. 
Středa 29. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 

Za + Antonína Vavřiníka, rodiče, sestru a duše 

v očistci 

čtvrtek 

25.10. 
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 

18:00 

Podolí 

Za + rodiče Malinovi, bratra Josefa, živou 

rodinu a za duše v očistci 

pátek 

26.10. 
Pátek 29. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 

Za + Františka Rybnikáře, manžele Staškovi a 

za duše v očistci 

sobota 

27.10. 
Sobota 29. týdne v mezidobí   

neděle 

28.10. 

30. neděle v mezidobí 

Slavnost výročí posvěcení 

kostela 

9:00 

Popovice 
Za živé a + 60 z Popovic 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

OHLAŠKY: 

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

zaplať. 

• V tomto týdnu budou už k dispozici DVD z hodové mše sv. Prosím, vyzvedejte si je od středy. Cena 

je 60 Kč. 

• Upozorňuji, že za týden mše sv. v Popovicích bude už v 9:00 hod. z ohledu na další slavnosti 100 

výročí republiky. 

• Dnes po mši sv. a ve středu 24.10 v 18:45 hod. bude schůzka farního sboru. 

• V sakristii jsou k dispozici stolní kalendáře BŮH NECHCE SMUTNÉ TVÁŘE na rok 2019. Cena je 

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

• Odpustky pro duše v očistci: 

Ve dnech od 25 10. do 8.11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. 

přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) 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 

úspěchu. 


