
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 1.11.2020 do 8.11.2020 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

1.11. 
Slavnost Všech Svatých 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 

Za + Jaroslava Niče k 7. výročí úmrtí, za spásu 

jeho duše a milosrdenství Boží pro živou 

rodinu 

pondělí 

2.11. 

Vzpomínka na všechny věrné 

zemřelé 

18:00 

Popovice 
Dantis  

úterý 

3.11. 
Úterý 31. týdne v mezidobí   

středa 

4.11. 

Památka sv. Karla Boromejského, 

biskupa 

18:00 

Popovice 

Za + Antonína Křiváka, jeho bratra, švagra, 

oboje rodiče a za duše v očistci 

čtvrtek 

5.11. 
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí   

pátek 

6.11. 
Pátek 31. týdne v mezidobí 

18:00 

Popovice 

Za + Františka a Emilii Nevařilovi, živou a + 

rodinu a za duše v očistci 

sobota 

7.11. 
Sobota 31. týdne v mezidobí 

8:00 

Popovice 

Za + členky Fatimského Apoštolátu: Lidku 

Novákovu, Zdenku Malinovu, Milku 

Mimrankovu a Rozálii Malinovu 

neděle 

8.11. 
32. neděle v mezidobí 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 
Za + Tomáše Matouška 

 

OHLAŠKY: 

• Děkuji mužům, kteří se zúčastnili včerejší brigády u oprav věže kostela. Další brigáda bude v sobotu 

od 8:00 hod. 

• Děkují ženám za zajištění občerstvení. 

• Letos dušičková pobožnost na hřbitově konat se nebude. 

• V tomto týdnu je 1. pátek v měsíci. Návštěvy nemocných konat se nebudou až do odvolání. 

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

DEKRET 

V probíhajícím roce budou plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým 

vzhledem k pandemii nemoci covid-19 

prodlouženy na celý měsíc listopad; 

mění se podmínky a zbožné skutky, 

aby byl křesťanský lid v bezpečí 

K této Apoštolské penitenciárii došlo v nedávné době velmi mnoho žádostí duchovních pastýřů, aby byly v 

probíhajícím roce vzhledem k epidemii nemoci covid-19 změněny zbožné skutky k dosažení plnomocných 

odpustků přivlastnitelných jen duším v očistci podle Enchiridion indulgentiarum, conc. 29 § 1 [Enchiridion 

odpustků, ustanovení 29 § 1]. Táž Apoštolská penitenciárie z toho důvodu na zvláštní pokyn Svatého otce 



Františka ráda stanovila a rozhodla (s úmyslem vyhnout se shromážděním lidí, která byla u některých 

národů a na některých územích zakázána nebo se aspoň nedoporučují), že v probíhajícím roce:  

a. — plnomocný odpustek v případě těch, kdo zbožně navštíví hřbitov a pomodlí se, byť jen vnitřně, za 

zesnulé, spojený obvykle jen s jednotlivými osmi dny od 1. do 8. listopadu, může být pro užitek věřících 

přenesen na dalších až osm dnů v rámci měsíce listopadu, které nemusejí následovat bezprostředně za sebou 

— jednotliví věřící si mohou tyto dny svobodně vybrat.  

b. — plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé 2. listopadu může být v 

případě těch, kdo zbožně navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Otče náš a Věřím, přenesen nejen na 

předcházející či následující neděli nebo na slavnost Všech svatých, ale i na jiný den v rámci měsíce 

listopadu — jednotliví věřící si mohou tento den svobodně vybrat.  

Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. na základě zákazů, 

aby se věřící na posvátných místech neshromažďovali ve větším počtu, budou plnomocného odpustku moci 

dosáhnout — za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají, 

zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátostné 

vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) —, když se před jakýmkoliv 

zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé 

(např. ranní chvály a nešpory oficia za zemřelé, růženec, korunku Božího milosrdenství a další modlitby za 

zemřelé, které jsou věřícím velmi drahé), nebo budou číst evangelní úryvek z liturgie za zemřelé jako 

duchovní četbu, nebo vykonají  

skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.  

Aby se přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při laskavém pastýřském přístupu 

usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, aby se legitimně pověření kněží ochotně a velkoryse věnovali 

slavení svátosti pokání a nemocným sloužili svatým přijímáním.  

Nicméně, co se týče duchovních podmínek pro plné získání odpustku, stále platí poznámka této Apoštolské 

penitenciárie o slavení svátosti smíření v době pandemie nemoci covid-19.  

A konečně, protože duším v očistci se pomáhá přímluvami věřících, nejmocněji pak oltářní svátostí, hodnou 

Božího zalíbení (srov. Conc. Tr., Sess. XXV, decr. De Purgatorio [tridentský koncil, zasedání 25, dekret o 

očistci]), všichni kněží jsou snažně žádáni, aby v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé sloužili mši 

svatou třikrát, podle apoštolské konstituce Incruentum altaris papeže Benedikta XV. z 10. srpna 1915.  

Tento dekret bude platit po celý měsíc listopad. Jakákoliv ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, nejsou 

na překážku.  

Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 22. října, o památce sv. Jana Pavla II., papeže.  

MAURO KARDINÁL PIACENZA  

velký penitenciář  

Krzysztof Nykiel  

regent  

 


