Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště
v týdnu od 30.8.2015 do 6.9.2015
Liturgická oslava
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úmysly
Za živé a + 70 z Popovic
Za + Jaromíra Hodese, rodiče z obou stran,
jejích + dětí, za živou rodinu a duše v očistci

Za rodiče Pickovi, manžele Bartysovi, za dceru
Annu, za živou a + rodinu a dary Ducha
Svatého.
Františkánské společenství – slouží o.
František
Za členky živého růžence
Za + Františka Kryštofa, bratra Jana, + rodiče a
duše v očistci
Fatimsky apoštolát – za + členky FA: Ludmilu
Novákovu, Zdenku Malinovu, Emílii
Mimrankovu
Za farníky
Za + Miloslava Hruboše, dvoje rodiče, živou
rodinu a duše v očistci

OHLAŠKY:
Děkují všem brigádníkům za práci na farním dvoře jak v pondělí tak i v sobotu.
V zadu kostela jsou k dispozici přihlášky do náboženství školních děti.
V tomto týdnu je 1. pátek. Návštěvy nemocných začnu od 8:00 hod.
Příští nedělí bude pří mši sv. žehnání školních aktovek.
Příští neděli naše farnost má Adorační Den. Výstav NSO bude po mši sv. do 18:00 hod. prosím
zapisujte se na adoraci na papír v zadu kostela.
V sakristii jsou k dispozici stolní kalendáře HRDINOVÉ VÍRY na rok 2016. Cena je 60 Kč a jejích
zakoupením podpoříte stavbu kostela v Brně - Lesné.
Oznamují, že zemřel pan Vladimír Hruboš z Hradčovic. Pohřeb se konal včera. Věčné odpočinuti …
OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM:
Oznamuji vám, že snoubenci: LIBOR PROCHÁZKA narozený: 25.1.1989 v Uh. Hradišti, bytem:
Kostelany nad Moravou 306 a PETRA ŠÍMKOVÁ narozená: 20.9.1988 V Uh. Hradišti, bytem:
Popovice 126 uzavřou dne: 12.9.2015 v kostele PM Růžencové v Popovicích v 11:00 hod. církevní
manželství.
Všem farníkům, přátelům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli. Do nového týdne
hodně úspěchu.

