Pořad bohoslužeb ve farnosti Popovice u Uh. Hradiště
v týdnu od 2.5.2021 do 9.5.2021
Liturgická oslava
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úmysly
Za farníky
Za Boží požehnání pro Tomáše Matouška
Dantis

Úterý po 5. neděli velikonoční
Středa po 5. neděli velikonoční
Památka sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka
Pátek po 5. neděli velikonoční

18:00
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18:00
Popovice

Za + Jiřího Matouška, sourozence a rodiče
z obou stran, za + rodinu Křenovu

9.15
Popovice

Za farníky

Dantis

Sobota po 5. neděli velikonoční

6. neděle velikonoční

10:30
Podolí

Na poděkování za společný život, za boží
požehnání do dalších let pro celou živou
rodinu a za duše v očistci

OHLAŠKY:
Prožíváme měsíc květen, věnovaný zvláštní úctě Panny Marie. Májové pobožností se konaji takto: v
Popovicích a v Podolí když je mše sv.– půl hodiny před bohoslužbou a v ostatní dny v 18:00 hod. V
soboty v 8:00 hod.
V tomto týdnu je 1. pátek v měsíci.
7. května od 8:00 hod. navštívím nemocné. Prosím o individuální nahlášení osob, které si přeji
návštěvu kněze. Pří těchto návštěvách budu udělovat svátost pomazání nemocných.

• OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM

Oznamuji vám, že snoubenci:
Monika Magdálková
bytem: Popovice
a
Libor Škrabal
bytem: Babice
uzavřou dne: 15.5.2021 v kostele PM Růžencové v Popovicích církevní manželství.
Kdo by věděl o nějaké překážce, podle církevního práva, která by bránila tomuto církevnímu
sňatku, nechť to oznámí duchovnímu správci jejich bydliště.
•

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

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021
Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna
2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou
moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích
cest, rozestupy a dezinfekce.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021
se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje.
Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17 tohoto mimořádného
opatření, což znamená za podmínek, že každý účastník bude mít
ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku),
budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry - s výjimkou
členů domácnosti - a účastníci si před vstupem do vnitřního
prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.
Bylo by vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání
svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.
www.cirkev.cz

