
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 9.9.2018 do 16.9.2018 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

9.9. 
23. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 
Za živé a + Marie z Popovic 

10:30 

Podolí 
Za živé a + Marie z Podolí 

pondělí 

10.9. 
Pondělí 23. týdne v mezidobí   

úterý 

11.9. 
Úterý 23. týdne v mezidobí   

středa 

12.9. 
Středa 23. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 

Za vydatný déšť a snížení teplot / za příznivé 

počasí 

čtvrtek 

13.9. 

Památka sv. Jana Zlatoústého, 

biskupa a učitele církve 

18:00 

Podolí 
Za+ rodiče z obou stran a duše v očistci 

pátek 

14.9. 
Svátek Povýšení svatého Kříže 

18:00 

Popovice 
Za farníky 

sobota 

15.9. 
Památka Panny Marie Bolestné   

neděle 

16.9. 
24. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 
Za živé a + Ludmily z Popovic 

10:30 

Podolí 
Za živé a + Ludmily z Podolí 

OHLAŠKY: 

 V zadu kostela (kaple) jsou ještě k dispozici přihlášky do náboženství školních děti. Vyplněné nechte 

v sakristii nebo ve schránce na faře. 

 Výuka náboženství začne od 13. září a dětské bohoslužby od 3. října 

 Setkání rodičů dětí z náboženství bude 21. září po večerní bohoslužbě na faře. 

 Za týden v neděli při bohoslužbě v Popovicích bude Obřad přijeti do katechumenátu tří kandidátu na 

křest. Všichni jsou z Uherského Hradiště. 

 Dovoluji si Vás oslovit s pozváním k účasti na připravované akci pro rodiny s dětmi „Staň se 

králem“, která je neobvyklá svým pojetím a nese s sebou hluboké poslání Tříkrálového koledování. 

Pod záštitou Oblastní charity Uherské hradiště akce proběhne dne 15. 09. 2018 od 14 do 18 hodin v 

Areálu jízdy králů v Kunovicích. Program je pro všechny věkové kategorie, zvláštní místo v něm 

samozřejmě patří dětem. Pro všechny, kteří přijmou pozvání, je připraven bohatý program. Můžete 

se těšit na divadelní vystoupení, hudební koncerty, malou školu pantomimy, tvořivé dílničky a 

spoustu další zábavy. 

 Farnost Uherské Hradiště zve všechny zájemce na kurzy ALFA. První setkání bude v pondělí 24. 

září od 19:00 do 21:30 hod., dále každé pondělí ve stejnou dobu až do 17. prosince 2018. 

 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. 

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

úspěchu. 

 


