
Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště 

v týdnu od 28.2.2021 do 7.3.2021 

 

Den Liturgická oslava čas/místo úmysly 

neděle 

28.2. 
2. neděle postní 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 
Na úmysl dárce 

pondělí 

1.3. 
Pondělí po 2. neděli postní   

úterý 

2.3. 
Úterý po 2. neděli postní   

středa 

3.3. 
Středa po 2. neděli postní 

18:00 

Popovice 
Dantis  

čtvrtek 

4.3. 
Čtvrtek po 2. neděli postní 

18:00 

Podolí 
Dantis  

pátek 

5.3. 
Pátek po 2. neděli postní 

18:00 

Popovice 

Za + Josefa Šnajdara ml., + otce, + z rodiny a 

za živou rodinu 

sobota 

6.3. 
Sobota po 2. neděli postní  

8:00 

Popovice 
(Fatimský apoštolát) 

neděle 

7.3. 
3. neděle postní 

9:15 

Popovice 
Za farníky 

10:30 

Podolí 

Za živou a + rodinu Strážnickou a 

Podškubkovou 

 

OHLAŠKY: 

• Pobožností křížové cesty v postní době jsou: v pátky v Popovicích půl hodiny přede mši sv. a v 

neděli ve 14:00 hod. v Popovicích a Podolí. 

• V tomto týdnu je 1. pátek v měsíci. 

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

 

 
Podle krizového opatření Vlády ČR a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
platí od 1. března 2021 mimo jiné tato opatření, která se dotýkají bohoslužeb a výkonu naší služby: 
·         povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou, nebo respirátorem FFP 2 ve všech vnitřních 
prostorách budov kromě bydliště (tedy i v kostelích). 
·         V obchodech, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, 
prostředcích hromadné dopravy a v motorových vozidlech s výjimkou členů jedné domácnosti  povinnost 
chránit dýchací cesty výhradně respirátorem FFP 2  
·         zákaz vycestovat z okresu, na jehož území máte trvalý pobyt nebo bydliště. Jednou z výjimek tohoto 
zákazu je poskytování individuální duchovní péče. Toto musí být doloženo čestným prohlášením na 
formuláři v příloze. 
·         omezení maximálního počtu účastníku bohoslužeb, které odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % 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 s výjimkou, kdy zpěváci nebo 
sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének 
 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/31489_31489/mimoradne-opatreni-vlady-c-216.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

