
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 28.10.2018 do 4.11.2018 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

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 

pondělí 

29.10. 
Pondělí 30. týdne v mezidobí   

úterý 

30.10. 
Úterý 30. týdne v mezidobí   

středa 

31.10. 
Středa 30. týdne v mezidobí   

čtvrtek 

1.11. 
Slavnost VŠECH SVATÝCH 

18:00 

Popovice 

Za + manžela Jaroslava a pro živou rodinu za 

dar víry, lásky a důvěry v Boha 

pátek 

2.11. 

Vzpomínka NA VŠECHNY 

VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

18:00 

Popovice 

Na poděkování Pánu Bohu za dar 80 let života 

s prosbou o pomoc a Boží ochranu do dalších 

let 

sobota 

3.11. 
Sobota 30. týdne v mezidobí 

8:00 

Popovice 

Za + členky Fatimského Apoštolátu: Lidku 

Novákovu, Zdenku Malinovu, Milku 

Mimrankovu 

neděle 

4.11. 
31. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 
Dantis  

10:30 

Podolí 
Za + Viktorii Kovaľovu 

OHLAŠKY: 

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

• Za týden v neděli 4.11. sbírka bude věnována na Charitu. 

• Prosím o vyzvednuti DVD z hodové mše sv. 

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

• Pobožnost za zemřelé na hřbitově bude v neděli 4.11. ve 14:00 hod. 

• 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. 


