
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 5.4.2020 do 12.4.2020 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

5.4. 
Květná neděle 

9:15 

Popovice 

Za živou a + rodinu Novákovu a za duše v 

očistci 

10:30 

Podolí 
Za farníky 

pondělí 

6.4. 
Pondělí svatého týdne   

úterý 

7.4. 
Úterý svatého týdne   

středa 

8.4. 
Středa svatého týdne 

18:00 

Popovice 
Za + rodiče Pavelkovi a bratra Antonína 

čtvrtek 

9.4. 
ZELENÝ ČTVRTEK 

18:00 

Popovice 
Dantis  

pátek 

10.4. 
VELKÝ PÁTEK 

18:00 

Popovice – 

obřady VP 

 

sobota 

11.4. 
BÍLÁ SOBOTA 

20:00 

Popovice 
Dantis  

neděle 

12.4. 

SLAVNOST 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 
Za živé a + členky živého růžence z Podolí 

 

OHLAŠKY: 

• Z ohledu na nouzový stav obřady velikonočního třídenní budou se konat bez účasti věřících. 

• Den Velkého Pátku, je dnem přísného postu. 

• K individuální modlitbě farní kostel (předsíň) bude otevřený: 

Zelený Čtvrtek od 9:00 do 17:30 

Velký Pátek od 9:00 do 17:30 

Bílá Sobota od 9:00 do 19:30 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně od 10:00 do 19:00 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OZNÁMENÍ SOUVISEJICI S NOUZOVÝM STAVEM 

 

Vzhledem k tomu, že vláda zakázala s účinností od pondělí 16. března 0:00 hod. kvůli 

dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po ČR, Římskokatolická farnost 

Popovice u Uherského Hradiště informuje spoluobčany a farníky, že až do odvolání jsou 

zrušeny veškeré veřejné bohoslužby a pobožnosti v naši farnosti. 

 

Všechny domluvené úmysly mši svatých jsou slouženy soukromě. 

Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích (TV Noe, TV Lux, Rádio 

Proglas) a den Páně tak slavit v rodinném kruhu. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu až do 

odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.  

Svátost smíření nebo zaopatřování nemocných případně umírajících je nutné 

individuálně domluvit telefonický s farářem. 

V případě pohřbu bude poslední rozloučení probíhat výlučně v kruhu nejbližší rodiny 

a to jen u hrobu, bez pohřební mše svaté. Zádušní mše svatá může být odsloužená 

soukromě bez účasti lidu a po zrušení opatření pak ve společenství farnosti. 

Až do odvolání jsou v naši farnosti zrušené také veškeré přípravy včetně přípravy na 1. 

svaté Přijímání. 

Pravidelné měsíční návštěvy nemocných jsou až do odvolání zrušený (v nutném případě viz, 

co je napsáno výše). 

V případě, že do konce dubna letošního roku děti nenastoupí do školy, nebudou se konat 

slavnost 1. svatého Přijímání v původním termínu tzn.: 24. května v Popovicích. Náhradní 

termín bude stanoven až po ustání epidemie koronaviru a následném setkání rodičů dětí, 

kterých se to týká. Letošní hromadné předvelikonoční zpovídání v naši farnosti nebude (v 

nutném případě viz, co je napsáno výše). 

 

Prosím o modlitby za ukončení epidemie, 

za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, 

za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, 

za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, 

za odpuštění hříchů i usmíření Boha, 

za to, abychom byli opravdovými křesťany, 

kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, 

abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. 

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. 

 


