
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 16.9.2018 do 23.9.2018 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

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 

pondělí 

17.9. 
Pondělí 24. týdne v mezidobí   

úterý 

18.9. 
Úterý 24. týdne v mezidobí   

středa 

19.9. 
Středa 24. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 

Za + Ludmilu Skočovskou, manžela a syna, za 

živou rodinu Skočovskou a za duše v očistci 

čtvrtek 

20.9. 

Památka sv. Ondřeje Kim 

Taegona, kněze, Pavla Chong 

Hasanga a druhů, mučedníků 

18:00 

Podolí 

Za + Antonína Habartu, rodiče z obou stran, za 

duše v očistci a za živou rodinu 

pátek 

21.9. 

Svátek sv. Matouše, apoštola a 

evangelisty 

18:00 

Popovice 

Za + rodiče Jakšikovi a Šáchovi, za živou 

rodinu a duše v očistci 

sobota 

22.9. 
Sobota 24. týdne v mezidobí   

neděle 

23.9. 
25. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 

Za + Josefa Mikulce, manželku, syna a duše v 

očistci 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

OHLAŠKY: 

 Výuka náboženství v naši farnosti probíhá ve čtvrtky a to: v Popovicích 1. a 2. třída od 11:20 do 

12:05; 3. a 4. třída od 12:10 do 12:55. V Podolí 1. a 2. třída od 13:15 do 14:00; 3. a 4. třída od 14:05 

do 14: 50. Dětské bohoslužby začnou od 3. října. 

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

 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. 

 OHLÁŠKY  PŘED  SŇATKEM 

Oznamuji vám, že snoubenci: 

 

Bc. Renata Andrýsková, bytem: Popovice 224 

a  

Jaroslav Gráf bytem: Brno – Židenice, Skopalíková 1000/30 

 

uzavřou dne: 29.9.2018 ve farním kostele v Popovicích 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. 

 


