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Zveme Vás
Neděle 21. prosince
Zpívání u vánočního stromu
Klub žen Vás zve na vánoční ladění,
koledy a svařák
u OÚ, od 16.30 hod.
v případě nepříznivého počasí
se koná na KD
Pátek 26. prosince
Štěpánská zábava
se skupinou ZZ Bar
pořádá TJ Popovice - KD, od 20 hod.
Pondělí 29. prosince
Člověče, nezlob se
Na adrenalinový turnaj
zve dospěláky od 18 do 99 let
Hopsák Popovice
Přihlášky na mail:
hopsak.popovice@gmail.com
KD, od 17 hod.

19. prosince 2014
Tak tiše, jako když našlapuje kočka, přichází k nám čas vánoční. Vkrádá se nám
do srdcí a my jsme v tu dobu jiní. Potkáváme známé, přátele, podáváme si ruce a
usmíváme se na sebe. Navzájem jsme na
sebe milí a vstřícní. Otevíráme svá srdce
a máme snahu pomáhat. Najednou vnímáme svět jinak. Jakoby tento zvláštní
čas aktivoval všechny naše dobré vlastnosti, které vyplouvají na povrch naší
duše, jako olej nad vodu. Je to zvláštní.
Vždyť je to jen jeden z dvanácti měsíců v
roce, jen pár dnů z těch 365. Kouzlo příběhu o malém děťátku působí na všechny
- věřící i nevěřící. Spojuje nás a dělá nás
lepší. Alespoň na těch pár dnů…. Pojďme
spolu kouzlo vánoc přenést i do dalších
dnů – do celého příštího roku. Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné a spokojené
Vánoce a v roce 2015 hodně štěstí, zdraví
a plno úsměvů!
J. Nováková

Středa 31. prosince
Setkání u hrušky
neformální silvestrovské setkání
občerstvení z vlastních zdrojů
ve 13 hodin
Silvestr 2014 na Amfíku
31. 12. 2014 od 18hod
v restauraci Amfíku Bukovina Popovice
Cena je 500 Kč za osobu. V té je zahrnuto:
přípitek, pohoštění formou rautu, tombola,
živá hudba a novoroční ohňostroj.
Děti do 15 let za 250 Kč.
Vstupenky si můžete objednat na mailu
objednavky@amfikbukovina.cz a telefonu
724 390 839 u provozní restaurace.
sobota 10. ledna
Tříkrálová sbírka
ve spolupráci s Oblastní charitou Uh. Hradiště
Sobota 17. ledna
V. Krojový ples
DH Hradčovjanka a CM Mladí Burčáci
ve 21 hod. předtančení Slovácké besedy
občerstvení a bohatá tombola
začátek ve 20 hodin, KD Popovice
Sobota 31. ledna
Dětský ples
předtančení polonézy
hraje kapela ZONA
začátek v 17 hodin, KD Popovice

Milí farníci, lidé dobré vůle,

před námi je čas oslavy narození Božího Syna. Nezapomeňme, že tu dobu předchází ADVENT – čas přípravy na Vánoce. Chci vás poprosit, abychom prožili krásně
zbytek adventní doby, abychom v tomto čase připravili své nitro pro narození našeho Spasitele v naších srdcích. A tehdy prožijeme opravdovou radost z příchodu
Ježíše na zem, z narození Božího Syna v nás… Snažme se oživit opravdové prožívání
Vánočních Svátku, ať to bude skutečně čas duchovního obohacení jak pro nás samotné, tak i pro naše blízké.
Do Nového Roku vám přejí hojnost Božího požehnání, daru zdraví, radosti a nadějí
na lepší zítřek v tomto nejistém čase. Panna Maria ať vám vyprošuje potřebné dary a
milosti a Andělé Strážní ať vás chrání na cestách vašeho života.
P. Robert
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Štěstí, zdraví, pokoj svatý

Jménem celého našeho kolektivu Amfíku Bukovina Popovice
chceme srdečně poděkovat všem, kteří nám vyjádřili podporu
svou účastí na kulturních akcích, byli si u nás zasportovat,

odpočinout nebo zašli s rodinou na jídlo či kávu do naší restaurace.
Přejeme Vám především hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a těšíme
se na další shledání s Vámi v nadcházejícím roce 2015.

Z oblohy sypou se hvězdičky, slyšet jsou koledy z dáli.
Zvěstuje andílek maličký, ať splní se vše, co jste si přáli.

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2015 přejí
děti a zaměstnanci základní a mateřské školy Popovice.

Klub žen přeje nejen svým členkám, ale také všem spoluobčanům
Popovic, klidné a krásné prožití svátků vánočních. Hodně zdraví, štěstí
a radostných setkáních na dalších akcích připravených v roce 2015.
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TJ Družstevník Popovice přeje všem našim kamarádům, sportovcům,
fanouškům a zejména sponzorům, kteří nás podporují, veselé svátky
vánoční a do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí a spokojenost.
Radim Slunečko, předseda TJ

Popovské listy

vinšujeme Vám...

Přejeme Vám krásné svátečky a pod stromečkem pěkné dárečky,
ať dobrá vůle vede Váš krok, šťastný a veselý nový rok! Taneční
soubor Popovjánek

Ať každý den v roce 2015 Vás obohatí, ať je plný lásky, pohody,
pochopení a milých setkání. Vaši Spoťáci

Jménem všech popovských myslivců Vám přeji krásné prožití
svátků vánočních a do nového roku 2015 všechno nejlepší, hlavně
hodně zdraví. Fr. Bajaja

Přejeme Vám krásné vánoční svátky, vše dobré a pevné zdraví, na
zahrádkách hodně úspěchů a také lepší úrodu trnek - na chřipkovou
prevenci i lepší sezónu v pálenici! Výbor ZO ČZS Popovice

Vánoce, vánoce, přicházejí
tato známá písnička již po mnoho let
připomíná, že se blíží nejkrásnější svátky
v roce a většina lidí se na ně těší. Příprava
na ně bývá hodně náročná, zabere mnoho času a sil. Vycházka do přírody je proto velmi vhodným doplňkem svátečního
programu a určitě je prospěšná našemu
zdraví. Ne vždy však vyjde počasí a pak
teplo obýváku zvítězí nad touhou projít se
okolo rybníků nebo zajít až k hrušce či do
Jamných. My dříve narození si zcela určitě
zavzpomínáme na vánoce našeho mládí,
které byly naprosto o něčem jiném. V oknech zasněžených
chalup nesvítili obrazovky televizorů, ale bylo vidět jen rozsvícené svíčky na vánočních stromcích a na štědrý večer dědina
burácela salvami výbuchů z plechovek naplněných kouskem
karbidu. To probíhal hon na zlaté prase. Skromné dárky většinou v podobě potřebného oblečení a sem tam nějaká knížka

či hokejka a brusle přinesly stejně tolik
radosti jako dnešní elektronické hry, mobily a počítače. Technika za těch několik
desítek let velmi pokročila a všechno se
hodně změnilo. Vánoce však přicházejí
stále ve stejnou roční dobu a mají stále
své kouzlo. Všichni si přejeme, aby ty letošní svátky vánoční byly krásné a šťastné,
abychom je prožili v co největší pohodě
a přinesly nám mnoho radosti. Myslivci v
tuto vánoční dobu nezapomínají ani na
zvěř. Na štědrý den zůstávají jejich zbraně
doma a vyzbrojeni ruksaky roznesou v dopoledních hodinách
krmivo do zásypů a krmelců. Je to velmi pěkná tradice, a pokud máte zájem, můžete se s námi letošního krmení zúčastnit i spolu se svými dětmi. Sraz je v 10 hod. u skladu krmiva v
Bukovině /poslední budova bývalého muničního skladu směr
Javorovec/. Těšíme se na Vás.
Fr. Bajaja
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POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH A NA NOVÝ ROK
VE FARNOSTI POPOVICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
den

Popovice

Podolí

24.12. STŘEDA - ŠTĚDRÝ DEN

24:00 hod.

22:00 hod.

25.12. ČTVRTEK - NAROZENÍ PÁNĚ

9:15 hod.

10:30 hod.

26.12. PÁTEK - SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA

9:15 hod.

10:30 hod.

28.12. NEDĚLE - SVÁTEK SV. RODINY
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

9:15 hod.

10:30 hod.

31.12. STŘEDA - SILVESTER
(Mše sv. na poděkování za uplynulý rok.)

16:00 hod.

---

1.1. ČTVRTEK - SLAVNOST MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE

9:15 hod.

10:30 hod.

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ – 20.12. SOBOTA
V POPOVICÍCH OD 16:30 DO 18:00
V PODOLÍ OD 10:00 DO 11:00

Popovský betlém
Betlém bude možno navštívit v době
od 25. 12. 2014
do 2. 2. 2015.
Ve svátky, soboty a neděle
od 10 do 16 hodin.
Další informace budou zveřejněny
u vchodu do kostela.
Mimo uvedenou dobu je možné
dohodnout návštěvu skupin
o větším počtu osob – tel. 604 385 827.

Provozní a otevírací doby mezi vánočními svátky

Obecní úřad Popovice
22. 12.
8:00 – 17:00 hod.
23. 12.
zavřeno
29. 12.
8:00 – 11:00 hod.
30. 12.
zavřeno
31. 12.
zavřeno
2. 1.
zavřeno
Zdravotní středisko Popovice
úterý 23. 12. neordinuje se
úterý 30. 12. 7.00 – 11.00 hodin

Potraviny ENAPO
		
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.

6.30 - 17.00
6.30 - 17.00
6.30 - 12.00
zavřeno
zavřeno
6.30 - 10.30
zavřeno
6. 30 - 17.00
6.30 - 17.00
6.30 - 12.00
zavřeno

Restaurace a areál Amfík Bukovina Popovice
Restaurace
Areál
24.12.
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
25.12.
zavřeno
zavřeno
26.12.
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
27.12.
10:00 - 21:00
9:00 - 21:00
28.12.
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
29.12.
11:00 - 19:00
9:00 - 19:00
30.12.
11:00 - 19:00
9:00 - 19:00
31.12.
11:00 - 14:00
9:00 - 18:00
1.1.
zavřeno
9:00 - 18:00
2.1.
zavřeno
9:00 - 18:00

Potraviny POPOVJANKA
		
22. 12.
7.00 – 11.30
23. 12.
7.00 – 11.30
24. 12.
zavřeno
25. 12.
zavřeno
26. 12.
zavřeno
27. 12.
7.00 – 9.30
28. 12.
zavřeno
29. 12.
7.00 – 10.30
30. 12.
7.00 – 10.30
31. 12.
7.00 – 9.30
1. 1.
zavřeno
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14.30 – 16.30
14.30 – 16.30

15.00 – 16.30
15.00 – 16.30

