
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 2.6.2019 do 9.6.2019 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

2.6. 
7. neděle velikonoční 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 
Za + dárce (mešní fundace) 

pondělí 

3.6. 

Památka sv. Karla Lwangy a 

druhů, mučedníků 
  

úterý 

4.6. 
Úterý po 7. neděli velikonoční   

středa 

5.6. 

Památka sv. Bonifáce, biskupa a 

mučedníka 

18:00 

Popovice 
Za + Věru Fornůskovu, manžela a + rodinu 

čtvrtek 

6.6. 
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční 

18:00 

Popovice 

Za + Miroslava Michalka, rodiče, bratra, za 

živou rodinu a duše v očistci 

pátek 

7.6. 
Pátek po 7. neděli velikonoční 

18:00 

Popovice 

Za + Stanislava Řihačka, rodiče z obou stran, 

živou rodinu a za duše v očistci 

sobota 

8.6. 
Sobota po 7. neděli velikonoční   

neděle 

9.6. 
Slavnost Seslání Ducha Svatého 

9:15 

Popovice 

Za + rodinu Borovičkovou, za živou rodinu a 

za duše v očistci 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

OHLAŠKY: 

• Děkují ochotným mužům, kteří se zúčastnili včerejší brigády při opravách fasády na faře… Také 

děkuji ženám, které se postaraly o občerstveni. Další brigáda bude v sobotu 9.6. od 8:00 hod. 

• V tomto týdnu je 1. pátek v měsíci. Návštěvy nemocných začnu od 8:00 hod. 

• Minulou neděli sbírka na pomoc křesťanům na Středním východě vynesla … Kč. Všem dárcům 

vyjadřuji upřímné Pán Bůh zaplať. 

• Za týden v kapli v Podolí oslavíme patrocinium. Všichni jste srdečně zvání. 

• Za týden sbírka bude věnována na církevní školy v diecézi. 

• OHLAŠKY PŘED SŇATKEM 

Oznamuji vám, že snoubenci: 

 

TOMÁŠ LYKO 

narozený: 28.8.1992 v Uherském Hradišti 

bytem: POPOVICE 180 

a  

Bc. BARBORA NOŽIČKOVÁ 

narozená: 25.10.1992 v Uherském Hradišti 

bytem: Kostelany nad Moravou 19 

 

uzavřou dne: 15.6.2019 v kostele PM Růžencové 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. 

 


