Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště
v týdnu od 11.8.2019 do 18.8.2019
Den

Liturgická oslava

neděle
11.8.

19. neděle v mezidobí

pondělí
12.8.
úterý
13.8
středa
14.8.
čtvrtek
15.8.
pátek
16.8.
sobota
17.8.
neděle
18.8.

•
•

čas/místo
9:15
Popovice
10:30
Podolí

úmysly
Za + Františka Koníčka, rodiče z obou stran,
za živou rodinu Koníčkovu a duše v očistci
Dantis

Pondělí 19. týdne v mezidobí
Úterý 19. týdne v mezidobí
Památka sv. Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a mučedníka
Slavnost Nanebevzetí Panny
Marie

18:00
Popovice

Dantis

Pátek 19. týdne v mezidobí
Sobota 19. týdne v mezidobí

20. neděle v mezidobí

9:15
Popovice
10:30
Podolí

Za + Josefa Nedělu, syna a dceru, rodiče
z obou stran a duše v očistci
Dantis

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 17.8. od 7:00 hod.
Za týden sbírka bude věnována na potřeby farnosti

• OHLAŠKY PŘED SŇATKEM
Oznamuji vám, že snoubenci:
MUDr. LUCIE DOKOUPILOVÁ
narozená v Uherském Hradišti
bytem: PODOLÍ 262
a
MUDr. JAKUB ŠVARC
narozený ve Znojmě
bytem: DYJAKOVICE 231
uzavřou dne: 24.8.2019 v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti církevní
manželství.
Kdo by věděl o nějaké překážce, podle církevního práva, která by bránila tomuto církevnímu
sňatku, nechť to oznámí duchovnímu správci jejich bydliště.

• OHLAŠKY PŘED SŇATKEM
Oznamuji vám, že snoubenci:
PETR MAJÍČEK
narozený v Uherském Hradišti
bytem: PODOLÍ 177
a
Bc. ROMANA ŠIMÍKOVÁ
narozená v Uherském Hradišti
bytem: PODOLÍ 177
uzavřou dne: 24.8.2019 ve farním kostele sv. Floriána v Kostelanech nad Moravou
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.

