
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 19.8.2018 do 26.8.2018 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

19.8. 
20. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 

Za + Jaromíra Hodese, rodiče z obou stran, 

jejích + děti, živou rodinu a duše v očistci 

pondělí 

20.8. 

Památka sv. Bernarda, opata a 

učitele církve 
  

úterý 

21.8. 
Památka sv. Pia X., papeže   

středa 

22.8. 
Památka Panny Marie Královny   

čtvrtek 

23.8. 
Čtvrtek 20. týdne v mezidobí   

pátek 

24.8. 
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

18:00 

Popovice 
Dantis  

sobota 

25.8. 
Sobota 20. týdne v mezidobí   

neděle 

26.8. 
21. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 

Za + Josefa Nedělu, syna, rodiče z obou stran a 

duše v očistci 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

OHLAŠKY: 

 V zadu kostela (kaple) jsou už k dispozici přihlášky do náboženství školních děti. Prosím o 

odevzdání do 2.9. Vyplněné nechte v sakristii nebo ve schránce na faře. 

 Jak jistě víte, aktivisté pro zavedení „manželství pro všechny“ vyvíjejí velký tlak na veřejnost a 

politiky. Avšak manželství má jasné poslání a také pravidla. Nemůže být pro všechny, nemůže být 

pro děti, nemůže být pro otce s dcerou, nemůže být pro libovolný počet osob a tak nemůže být ani 

pro dva muže či pro dvě ženy. Dnes nejde o shovívavost k lidem, kteří se nějak vymykají, ale jde o 

zdravou budoucnost společnosti, o právo děti na zdravou výchovu. Kalo křesťane nemůžeme v této 

situaci mlčet. Proto se na Vás obracím s prosbou o aktivní podporu petice na podporu rodiny, abyste 

svým podpisem vyjádřili potřebnou podporu klasické rodině. Papír, na který se můžete podepsat a 

tím podpořit petici na podporu klasického manželství mezi mužem a ženou je v zadu kostela (kaple) 

na stolku. 

 Nezisková organizace Maltézská pomoc o.p.s., Centrum Uherské Hradiště hledá dobrovolníky pro 

své programy zaměřující se na pomoc osamoceným seniorům, osobám se zdravotním postižením a 

rodinám s dětmi. Náplní činnosti dobrovolníka mohou být návštěvy klientů Domova pro seniory či 

Domova pro osoby se zdravotním postižením či doučování nebo trávení volného času s dětmi ze 

sociálně slabých rodin. Kontakty a další informace naleznete na stránkách www. 

maltezskapomoc.cz. 

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

úspěchu. 

 


