
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 8.9.2019 do 15.9.2019 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

8.9. 
23. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 
Za živé a + Marie z Popovic 

--- --- 

pondělí 

9.9. 
Pondělí 23. týdne v mezidobí   

úterý 

10.9. 
Úterý 23. týdne v mezidobí   

středa 

11.9. 
Středa 23. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 
Za živou a + rodinu Kryštofovu 

čtvrtek 

12.9. 
Čtvrtek 23. týdne v mezidobí 

18:00 

Podolí 

Za + rodiče Ševčíkovi, + syna a za všechny + z 

rodiny 

pátek 

13.9. 

Památka sv. Jana Zlatoústého, 

biskupa a učitele církve 

18:00 

Popovice 
Za farníky 

sobota 

14.9. 
Svátek Povýšení Svatého Kříže 

8:00 

Popovice 
Dantis  

neděle 

15.9. 
24. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 
Za živé a + Ludmily z Popovic 

10:30 

Podolí 
Za živé a + Ludmily z Podolí 

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 14.9. od 7:00 hod. 

• Výuka náboženství začne od 12. září a dětské bohoslužby od 2. října 

• Setkání rodičů dětí z náboženství bude 20. září po večerní bohoslužbě na faře. 

• 21. září bude na Velehradě pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání 

(v 15:00 hod. modlitba růžence, v 15:50 svědectví misionářky, v 16:15 adorace NSO a v 17:00 hod 

mše svatá). Doprava individuální. Všichni jste srdečně zváni.  

• Od 27. do 29. září bude probíhat v naši farnosti modlitební triduum hnuti Modlitby Matek. Tato 

setkání budou se konat: 27.9. po večerní bohoslužbě, 28.9. po mší sv., která bude v 9:15 hod (bude i 

adorace NSO) a 29. 9. po mši sv. Všichni jste srdečně zváni. 

• 27.9 bude na faře po večerní bohoslužbě setkání farního společenství. (…) 

• Za týden sbírka bude věnována na potřeby farnosti. 

• OHLAŠKY PŘED SŇATKEM 

Oznamuji vám, že snoubenci: 

 

ALEŠ SNOPEK 

bytem: PODOLÍ 228 

a  

TEREZA VÁVROVÁ 

bytem: V ZAHRADĚ 1149, STRÉ MĚSTO 

 

uzavřou dne: 14.9.2019 v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě 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. 


