
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 11.9.2016 do 18.9.2016 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

11.9. 
24. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 
Za živé a + Marie z Popovic 

10:30 

Podolí 
Za živé a + Marie z Podolí 

pondělí 

12.9. 
Pondělí 24. týdne v mezidobí   

úterý 

13.9. 

Památka sv. Jana Zlatoústého, 

biskupa a učitele církve 
  

středa 

14.9. 
Svátek Povýšení svatého Kříže 

18:00 

Popovice 

Za + Jana Malinu, dvoje rodiče, snachu, živou 

rodinu a duše v očistci 

čtvrtek 

15.9. 
Památka Panny Marie Bolestné 

18:00 

Podolí 
Za dar zdraví pro těžce nemocnou osobu 

pátek 

16.9. 
Památka sv. Ludmily, mučednice 

17:00 

Popovice 
Za živé a + Ludmily z Popovic 

sobota 

17.9. 
Sobota 24. týdne v mezidobí 

18:00 

Podolí 
Za živé a + Ludmily z Podolí 

neděle 

18.9. 
25. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 

Na přímluvu Panny Marie o dar víry, za živou 

a + rodinu Vlachynskou a příbuzné a za duše v 

očistci 

OHLAŠKY: 

 
 V sakristii jsou k dispozici stolní kalendáře SVĚDKOVÉ VÍRY na rok 2017. Cena je 60 Kč a jejích 

zakoupením podpoříte stavbu kostela v Brně - Lesné. 

 Připomínám, že dnes v kostele v Popovicích ve 14:30 hod. Středisko pro farnosti a dobrovolnictví 

Vás zve na přednášku: Milosrdná láska a dobrovolnictví. Přednáší Mgr. Hana Brigita 

Reichsfeldová. 

 Za týden sbírka bude věnována na opravy. 

 V sobotu bude na faře v Popovicích v 9:00 hod. setkání ministrantů a kandidátu na ministranty. 

 30. září po večerní bohoslužbě bude na faře setkání rodičů dětí, které v letošním školním roce 

připravují se na I. Sv. Přijímání. 

 OHLÁŠKY  PŘED  SŇATKEM 
Oznamuji vám, že snoubenci: 
Pavel Křápek 
bytem: Podolí 302 
a 
ing. Hana Rachůnková 
bytem: Podolí 302 
 
uzavřou dne: 17.9.2016 v Blatnici pod Sv. Antonínkem v kapli sv. Antonína 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. 


