
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 1.10.2017 do 8.10.2017 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

1.10. 

26. neděle v mezidobí 

HODY POPOVICE 

10:30 

Popovice 
Za farníky, zvlášť za mládež naší farnosti  

pondělí 

2.10. 
Památka svatých andělů strážných   

úterý 

3.10. 
Úterý 26. týdne v mezidobí   

středa 

4.10. 
Památka sv. Františka z Assisi 

17:00 

Popovice 

Za + rodiče Jiřího a Annu Staškovi, + rodinu 

Šnajdarovu a za duše v očistci 

čtvrtek 

5.10. 
Čtvrtek 26. týdne v mezidobí 

18:00 

Podolí 

Za živé, zvlášť za dar zdraví a + Františky 

(muže) z Podolí 

pátek 

6.10. 
Pátek 26. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 

Za + Ludmilu Skočovskou, manžela a syna, za 

Annu a Františka Foltýnovi a duše v očistci 

sobota 

7.10. 
Památka Panny Marie Růžencové 

8:00 

Popovice 
Fatímsky apoštolát 

neděle 

8.10. 
27. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 

Za + Marii Chvilovu a syna Františka, za živou 

a + rodinu a Duše v očistci 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

OHLAŠKY: 

 
• Dneškem začíná měsíc říjen, zvlášť věnovaný modlitbě svatého růžence. Tato modlitba bude se 

konat půl hodiny před mši sv., a v případě, že bohoslužba nebude tak v 17:30 hod. 

• V sakristii jsou k dispozici stolní kalendáře BOŽÍ PŘÁTELE – NAŠI PŘÁTELE na rok 2018. Cena 

je 65 Kč a jejích zakoupením podpoříte stavbu kostela v Brně - Lesné. 

• V tomto týdnu byla vyřešena finanční situace Spolku kaple Svatého Ducha v Podolí a proto ruším 

dnešním dnem zvláštní sbírku do pokladniček. 

• Ve středu v 18:00 hod. bude v Uherském Hradišti na Orlovně děkanátní setkání Rad Farnosti. 

• Ve čtvrtek v Popovicích v 16:00 hod. bude modlitební setkání Františkánského Společenství. 

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

• V sobotu 7. 10. v 9:00 hod. bude na faře příprava biřmovanců. 

• V sobotu 7.10 budou v Uherském Hradišti církevně oddáni James Thomas Brown, farnost Leicester, 

Anglie a Simona Kaňovská, farnost Popovice. 

• Od středy 11. října začnou dětské bohoslužby. Jsou zvané všechny školní děti a děti 3. třídy mají tito 

mše povinny. 

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

úspěchů. 


