
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 6.12.2020 do 13.12.2020 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

6.12. 
2. neděle adventní 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 

Za + Františka Stojaspala, rodiče z obou stran, 

za sourozence a na poděkování za dar zdraví 

pondělí 

7.12. 

Památka sv. Ambrože, biskupa a 

učitele církve 
  

úterý 

8.12. 

Slavnost Panny Marie, počaté bez 

poskvrny dědičného hříchu 

18:00 

Popovice 
Dantis  

středa 

9.12. 
Středa po 2. neděli adventní   

čtvrtek 

10.12. 
Čtvrtek po 2. neděli adventní   

pátek 

11.12. 
Pátek po 2. neděli adventní   

sobota 

12.12. 
Sobota po 2. neděli adventní   

neděle 

13.12. 
3. neděle adventní 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 
Na úmysl dárce 

 

OHLAŠKY: 

• Zemřela paní Marie Šindelková. Pohřeb bude ve středu ve 14:00 hod ve farním kostele. Věčné 

odpočinuti… 

• V letošním roce nebude se konat hromadní zpovídání před vánočními svátky. Využijte prosím 

příležitosti ke zpovědi v běžném programu farnosti. Zpovídat budu uz hodinu před mši sv. v týdnu 

před Svatkami tj. 16, 18, 23.12 od 17:00 hod; 17.12 od 17:00 hod. v Podolí. 

• Všem farníkům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli. 
 
Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 3. prosince 2020 

Podle pondělního usnesení Vlády ČR bude s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen 
takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30 % míst k sezení. 
Toto krizové opatření vlády (ze dne 30. 11. 2020) začne platit 3. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 
12. prosince 2020 do 23:59. 
 

Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti 
určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % 
míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí 
na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími 
v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při 
pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu, 

Účast na svatbě, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději 
následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob, 
 

Zdroj: www.cirkev.cz 


