
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 14.4.2019 do 21.4.2019 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

14.4. 
Květná neděle 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 

Na poděkování Bohu za 80 let života paní 

Ireny Matouškové, za vzornou výchovu a péči; 

s prosbou o požehnání a dar zdraví do dalších 

let 

pondělí 

15.4. 
Pondělí svatého týdne   

úterý 

16.4. 
Úterý svatého týdne   

středa 

17.4. 
Středa svatého týdne 

18:00 

Popovice 

Za + Josefa Kolka, rodiče a dva sourozence a 

za duše v očistci 

čtvrtek 

18.4. 
ZELENÝ ČTVRTEK 

18:00 

Popovice 
Dantis  

pátek 

19.4. 
VELKÝ PÁTEK 

18:00 

Popovice – 

obřady VP 

15:00 pobožnost křížové cesty 

sobota 

20.4. 
BÍLÁ SOBOTA 

20:00 

Popovice 
Dantis 

neděle 

21.4. 

SLAVNOST 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 

Za + Jaroslava, dar víry, moudrosti a milosti 

Boží pro celou rodinu 

OHLAŠKY: 

• Děkují ochotným mužům, kteří se zúčastnili včerejší brigády při opravách fasády na faře… Další 

brigáda bude v sobotu 27.4. od 8:00 hod. 

• Dnes v Popovicích ve 14:00 hod. bude Křížová cesta dětí. Všichni jste srdečně zváni. 

• Ve středu z ohledu na prázdniny nebude dětská bohoslužba. Tyto bohoslužby začnou po svátcích až 

od 15. květná. Výuka náboženství bude od 2. květná. 

• Na Bílou Sobotu adorace NSO bude od 10:00 do 18:00 hod. prosím, zapisujte se na připraveny 

seznam na stolku v zadu kostela. 

• Úklid kostela před Velikonocemi bude v pondělí od 8:00 hod. 

• Účelové sbírky v tomto měsíci budou: 

- Na Velký Pátek sbírka bude věnována na Boží hrob v Jeruzalémě 

- Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně sbírka bude věnována na AKS v Olomouci 

- Na 2. Neděli Velikonoční (Svátek Božího Milosrdenství) na potřeby farnosti. 

• V úterý 7. května se uskuteční zájezd na sv. Hostýn. Zájemci se mohou hlásit u pí Kalužové a p 

Šilhavíka. Cena je 200 Kč. 

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

úspěchu. 


