
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 10.9.2017 do 17.9.2017 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

10.9. 
23. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

pondělí 

11.9. 
Pondělí 23. týdne v mezidobí   

úterý 

12.9. 
Úterý 23. týdne v mezidobí   

středa 

13.9. 

Památka sv. Jana Zlatoústého, 

biskupa a učitele církve 

18:00 

Popovice 

Za + Františka Lagu, rodiče, + sestry a duše v 

očistci 

čtvrtek 

14.9. 
Svátek Povýšení svatého Kříže 

18:00 

Podolí 
Za farníky 

pátek 

15.9. 
Památka Panny Marie Bolestné 

18:00 

Popovice 

Za + rodiče Annu a Bořivoje Kolkovi a za 

živou rodinu 

sobota 

16.9. 
Památka sv. Ludmily, mučedníce   

neděle 

17.9. 
24. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 
Za živé a + Ludmily z Popovic 

10:30 

Podolí 
Za živé a + Ludmily z Podolí 

OHLAŠKY: 

 
 V zadu kostela jsou k dispozici přihlášky do náboženství školních děti. Od 14. září začne vyučování 

náboženství, které bude probíhat ve čtvrtky na ZŠ. V Popovicích 1. a 2. třída bude mít vyučovací 

hodinu od 11:20 do 12:05 hod; 3. třída od 12:10 do 12:55 hod. v Podolí 1., 2 a 3. třída od 13:30 do 

14:15 hod. 

• V zadu kostela jsou k dispozici přihlášky k biřmování. První setkání bude 23. září (sobota)v 8:30 

hod. na faře. 

• Setkání ER farnost bude 20. září (středa) po večerní bohoslužbě. 

• 22. září (pátek) v 19:00 hod na faře v Popovicích, bude setkání rodičů děti, které letos budou 

navštěvovat výuku náboženství. Je povinna přítomnost alespoň jednoho z rodičů. 

• Hnuti Modlitby matek zve všechny farníky na společnou modlitbu ve dnech 22.-24. září. Podrobnosti 

jsou na plakátku. 

• Setkání ministrantů a kandidátů na ministranty bude v sobotu 16. září v 9:00 hod na faře. 

• Za týden sbírka bude věnována na opravy. 

• Všem farníkům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli. Do nového týdne hodně 

úspěchů. 


