
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 4.9.2016 do 11.9.2016 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

4.9. 
23. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 

Za + Josefa Nedělu, syna, duše v očistci a za 

živou rodinu 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

pondělí 

5.9. 
Pondělí 23. týdne v mezidobí   

úterý 

6.9. 
Úterý 23. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 
Mše sv. na zakončeni Adoračního dne farnosti 

středa 

7.9. 
Středa 22. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 

Za + Josefa Mikulce, manželku a syna a za 

duše v očistci 

čtvrtek 

8.9. 
Svátek Narození Panny Marie 

18:00 

Podolí 

Za + rodiče Zpěvákovy, prarodiče, za duše 

v očistci a živou rodinu 

pátek 

9.9. 
Pátek 22. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 

Za + Františka Kryštofa, + bratra Jana, + 

rodiče a za duše v očistci 

sobota 

10.9. 
Sobota 23. týdne v mezidobí 

8:00 

Popovice 
 

neděle 

11.9. 
24. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 
Za živé a + Marie z Popovic 

10:30 

Podolí 
Za živé a + Marie z Podolí 

OHLAŠKY: 

 
 V zadu kostela jsou k dispozici přihlášky do náboženství školních děti. 

 V sakristii jsou k dispozici stolní kalendáře SVĚDKOVÉ VÍRY na rok 2017. Cena je 60 Kč a jejích 

zakoupením podpoříte stavbu kostela v Brně - Lesné. 

 V úterý naše farnost má Adorační Den. Výstav NSO bude od10:00 hod. ukončení bude v 18:00 hod. 

mši sv. Prosím zapisujte se na adoraci na papír v zadu kostela. 

 8. září začíná vyučování náboženství, které bude probíhat ve čtvrtky na ZŠ. V Popovicích 1. a 2. 

třída bude mít vyučovací hodinu od 11:20 do 12:05 hod; 3. a 4. třída od 12:10 do 12:55 hod. v Podolí 

1. a 2. třída od 13:30 do 14:15 hod. 

 11. září Středisko pro farnosti a dobrovolnictví Vás zve na přednášku: Milosrdná láska a 

dobrovolnictví. Přednáška bude se konat od 14:30 hod v kostele v Popovicích, přednáší Mgr. Hana 

Brigita Reichsfeldová. 

 17. září bude na faře v Popovicích v 9:00 hod. setkání ministrantů a kandidátu na ministranty. 

 OHLÁŠKY  PŘED  SŇATKEM 
Oznamuji vám, že snoubenci: 
Pavel Křápek 
bytem: Podolí 302 
a 
ing. Hana Rachůnková 
bytem: Podolí 302 
 
uzavřou dne: 17.9.2016 v Blatnici pod Sv. Antonínkem v kapli sv. církevní manželství. 



Kdo by věděl o nějaké překážce, podle církevního práva, která by bránila tomuto církevnímu 
sňatku, nechť to oznámí duchovnímu správci jejich bydliště. 
 

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

úspěchu. 

 


