
 

 

 

Neděle 22.12. 4. neděle adventní 
Horní Lhota 7:00 Za živé a †† farníky 
Dolní Lhota 8:30 Za †† Ericha Buchtu a rodiče z obou stran  
Velká Polom 10:00  Poděkování za dar života s prosbou o ochranu Pannou Marií a vedení Duchem  
  Svatým. 

Úterý 24.12. Štědrý den, Vigilie Slavnosti Narození Páně 
Dolní Lhota 15:00 Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a vedení Duchem svatým 
Velká Polom  21:00 Za†† Jaroslava Pavelu a živé rodiny Černou, Gořulovou a Lešovou  

Středa 25.12. Slavnost Narození Páně - zasvěcený svátek 
Dolní Lhota 8:30 Za ††  Ivana Zdražilu a rodiče z obou stran 
Velká Polom 10:00  Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a vedení do dalších let 

Čtvrtek 26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  
Horní Lhota 7:00 Mše svatá 
Dolní Lhota 8:30 Za †† Boženu Bartošovou, manžela, syna a vnuka 
Velká Polom 10:00 Za †† Tomáše Tvarůžku, manželku, Zdeňka Starečka a rodiče z obou stran 

Pátek  27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty  
Velká Polom 17:00 Za †† Vincence Guru, manželku a šest dětí a duše v očistci 

Sobota 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků  

Dolní Lhota 17:00 Za †† Jiřinu Slazákovou, manžela a rodiče z obou stran 

Neděle 29.12. Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa  (Žehnání manželům) 

Horní Lhota 7:00 Mše svatá 
Dolní Lhota 8:30 Na poděkování za milosti a dary, které jsme přijali v uplynulém roce 
Velká Polom 10:00  Za †† Kristinu Tvarůžkovou a manžela 

Farní informace 

 Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.  

 Úřední hodiny: po každé mši svaté. 

 V sakristii si můžete zapsat Mešní intence na první polovinu roku 2020. 

 V pondělí 23.12. v 8:00 se bude ve farním kostele sv. Václava strojit Betlém. Děkujeme za pomoc a ochotné ruce. 

 Adventní kalendář-příprava pro rodiny. Letos se chceme snažit v celých rodinách - více na sobě pracovat, více prožívat čas 

pospolu. V kalendáři je seznam 24 nachystaných úkolů, které všichni členové rodiny budou plnit společně. Za každý splněný den 

si můžeme vyrobit jeden článek řetězu, který pak přineseme  ve středu 25.12. k živému betlému a ozdobíme jím Ježíškovy 

jesličky. (Sraz v 16:00 u Rákosnička u Základní Školy ve Velké Polomi). Např. když budeme dělat papírový kroužkový řetěz, pak 

za každý den, kdy úkol splníme, přilepíme další kroužek. A abychom dobře viděli, jak hezky trávíme společný čas, můžeme si                  

k tomu i vybarvovat dny a obrázky tohoto adventního kalendáře (A3). 

 V neděli 29.12.v 10:00 na svátek Svaté rodiny při mši svaté bude ve farním kostele zpívat Lašský smíšený pěvecký soubor 

z Bašky. Zazní Česká mše vánoční od J.J. Ryby (Hej mistře … ). Manželé si mohou společně obnovit svůj manželský slib. 

 Na sobotu 25.1. 2020 se připravuje XI. Farní ples v Sokolovně ve Velké Polomi. Vstupenky si můžete zakoupit u paní Hany 
Výtiskové na Obecním úřadu v Dolní Lhotě nebo u pana Tomáše Bubeníka ve Velké Polomi. Cena 150 Kč. (S večeří 300 Kč). 

 Římskokatolická farnost Velká Polom, : Osvoboditelů 66, 747 64 Velká Polom,  

IČO:47810467, www.farnost.velkapolom.cz,  

: 739 002 769, e-mail: rkf.velkapolom@doo.cz  
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Pořad bohoslužeb a farní informace 
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