
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 3.5.2020 do 10.5.2020 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

3.5. 
4. neděle velikonoční 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 

Na poděkování za 10 let společného života 

s prosbou o další požehnání pro celou živou 

rodinu a za + z rodiny 

pondělí 

4.5. 
Pondělí po 4. neděli velikonoční   

úterý 

5.5. 
Úterý po 4. neděli velikonoční   

středa 

6.5. 

Památka sv. Jana Sarkandra, 

kněze a mučedníka 

18:00 

Popovice 

Za + Josefa Kolka, oboje rodiče a za duše v 

očistci 

čtvrtek 

7.5. 
Čtvrtek po 4. neděli velikonoční 

18:00 

Podolí 

Za + Jiřího Matouška, sourozence a rodiče 

z obou stran, za rodinu Křenovu a duše v 

očistci 

pátek 

8.5. 
Pátek po 4. neděli velikonoční 

18:00 

Popovice 
Za + Pavla Chrástka a za duše v očistci 

sobota 

9.5. 
Sobota po 4. neděli velikonoční   

neděle 

10.5. 
5. neděle velikonoční 

9:15 

Popovice 

Za + Miloslava Šilhavika u příležitosti 

nedožitých 70-ti let 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

 

OHLAŠKY: 

• Po dobu nouzového stavu farní kostel (předsíň) k individuální modlitbě bude otevřený každou neděli 

od 10:00 do 19:00 hod. 

• Od 27. dubna bohoslužby budou slouženy podle farního programu s účasti do 15 osob. Přednost má 

rodina, která rezervovala dany úmysl. 

• V tomto týdnu začíná měsíc květen, věnovaný zvláštní úctě Panny Marie. Májové pobožností budou 

se konat takto: v Popovicích a v Podolí když je mše sv. tak místo modlitby růžence – půl hodiny před 

bohoslužbou a v ostatní dny v 18:00 hod. V soboty v 8:00 hod. Platí účast do 15 osob. 

• Všem farníkům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli. 

 
 
Nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že od 11. května počet účastníků bohoslužeb je možné zvýšit na 
100 účastníků se zachováním hygienických pravidel a rozestupů mezi účastníky. 
Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, 
zvoník, apod. 
Avšak vzhledem k tomu, že náš kostel v Popovicích a kaple v Podolí jsou poměrně malých prostorů, není 
možné při počtu 100 účastníků zachovat nařízené 2 metrové rozestupy. 
Z toho důvodu i nadále platí, že i když jsou bohoslužby v našich kostelích podle obvyklého pořadu 
bohoslužeb, přednost účasti na bohoslužbě má rodina, která v daném dni má domluvené odsloužení mše 
svaté.  


