
  

 

 

Půl hodiny před níže uvedenými bohoslužbami mohou věřící přijmout individuálně sv. přijímání           
a sv. zpověď, kněz bude k dispozici. Max. počet lidí v kostele v jednu chvíli je pouze 30 osob.              
(Při Pohřbu je počet lidí na obřadu neomezený). Mše sv. budou  bez účasti lidu (z rodiny, která má 
intenci může přijít max. 7 lidí). 

Neděle 15.3. 3. neděle postní 

Horní Lhota 7:00 Mše svatá 
Dolní Lhota 8:30 Za †† Marii Zdražilovou, manžela Václava a rodiče  z obou stran  
Velká Polom 10:00  Na poděkování za dar života, ochranu Pannou Marií a vedení Duchem svatým 
 

Úterý 17.3. Úterý po třetí neděli postní 
Velká Polom 17:00 Za živou rodinu Kadulovou 

 
Středa 18.3. Středa po třetí  neděli postní 
Dolní Lhota  17:00 Na poděkování za živou rodinu 

Čtvrtek 19.3. Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek 
Dolní Lhota 17:00 Mše svatá 

Pátek 20.3. Pátek po třetí neděli postní 
Velká Polom Mše svatá nebude sloužena - výměna vitráží 

 
Sobota 21.3. Sobota po třetí neděli postní 
Dolní Lhota  7:30 Za živé a †† farníky 

Neděle 22.3. 4. neděle postní 

Horní Lhota 7:00 Mše svatá 

Dolní Lhota 8:30 Za †† Josefa Holánika, syna Petra a Helenu a Jana Gáborikovy 
Velká Polom 10:00  Za †† Květu Demlovou, manžela Jaroslava a vnuka Luďka 

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 pátek 20.3. bude v 16:15  Pobožnost Křížové cesty  mužů před mší sv. v kostele sv. Václava ve Velké Polomi.  

 V neděli 22.3. bude v 11:00 hod. na faře 2. příprava na 1. sv. přijímání.  

 V pátek 27.3. se Duchovní obnova naší farnosti se nebude konat. 

 Dnes se uskutečnila  sbírka na dostavbu kostela sv. Cyrila a Metoděje a na  opravy památek ve Velké Polomi.  

V kostelích jsou označené kasičky, do kterých můžete přispět. 

Pán Bůh odplať za Vaše dary. 
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