
 

 
 

 

Neděle 29.3. 5. neděle postní (Začátek letního času)                                                             
Velká Polom kaple  7:30 Za †† Stanislava Peřicha a rodiče z obou stran 

Pondělí 30.3.             Pondělí po 5. neděli postní                                                                                                
Velká Polom, kaple 7:30 Mše svatá za živé a †† farníky, zastavení Pandemie Koronaviru Covid 19 a duše 

   v očistci 

Úterý 31.3. Úterý po páté neděli postní                                                                               
Velká Polom, kaple 7:30 Za  †† Kláru Královou, manžela a rodiče z obou stran  

Středa 1.4. Středa po páté neděli postní 
Velká Polom, kaple  7:30 Za obrácení hříšníků a duše v očistci 

Čtvrtek 2.4. Čtvrtek po páté neděli postní.                                                                                                            
Velká Polom, kaple 7:30 Mše svatá za živé a †† farníky, zastavení Pandemie Koronaviru Covid 19 

   a duše v očistci 

Pátek 3.4. Pátek po páté neděli postní 
Velká Polom, kaple 7:30 Za †† Josefa Nábělka, manželku a snachu Evu 

Sobota 4.4. Sobota po páté neděli postní 
Velká Polom, kaple 7:30 Mše svatá za živé a †† farníky, zastavení Pandemie Koronaviru Covid 19  
  a duše v očistci 
 
Neděle 5.4. Květná (Pašijová) neděle, žehnání ratolestí 
Velká Polom, kaple 7:30  Za ††Josefa Bőhma, manželku, syna, za Zdeňku Fešárkovou, Viléma Fešárka a všechny  
 †† z rodiny  

Pondělí 6.4.               Pondělí Svatého týdne                                                                                                                      

Velká Polom, kaple 7:30 Mše svatá za živé a †† farníky, zastavení Pandemie Koronaviru Covid 19  
  a duše v očistci                 v  očistci 
 

Úterý 7.4. Úterý Svatého týdne 

Velká Polom, kaple 7:30 Za †† Josefa Guru, manželku a rodiče z obou stran 

Středa 8.4. Středa Svatého týdne 
Velká Polom, kaple 7:30 Za všechny živé a †† spolužáky ročníku 1945 

Čtvrtek 9.4. Zelený čtvrtek, Mše svatá na památku  Večere Páně  
Velká Polom 18:00 Za †† Františka Švidrnocha, sourozence a rodiče z obou stran 
 

Pátek 10.4. Velký pátek, Památka Umučení Páně, den přísného postu 
Velká Polom 18:00 Památka Umučení Páně  

Sobota 11.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční vigilie 
Velká Polom 18:00 Za †† s. Sabinu a duše v očistci 

Neděle 12.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – v den slavnosti                                                                          
Velká Polom, kaple         7:30 Za živou rodinu Míkovou a Balnarovou 

Pondělí 13.4. Pondělí v Oktávu velikonočním 

Velká Polom, kaple 7:30 Za †† Věru Kozelskou a Stanislava Tichotu 

Farnost Velká Polom 
Intence mší svatých – duben 2020 



 

Úterý 14.4. Úterý v Oktávu velikonočním 

Velká Polom, kaple 7:30 Za †† Žofii Žůrkovou, manžela, dceru a Karla Pajurka 

Středa 15.4. Středa v Oktávu velikonočním 
Velká Polom, kaple 7:30 Za †† Františka Dedka, manželku, dva syny a snachu 

Čtvrtek 16.4. Čtvrtek v Oktávu velikonočním 

Velká Polom, kaple 7:30 Na jistý úmysl 

Pátek 17.4. Pátek v Oktávu velikonočním 

Velká Polom, kaple 7:30 Za †† Josefa Kozelského a manželku 

Sobota 18.4. Sobota v Oktávu velikonočním 
Velká Polom, kaple    7:30 Za †† Marii Kláskovou, manžela, syna Jiřího, vnučku Radanu a rodiče Cisárovy 

Neděle 19.4.     2. neděle Velikonoční (Božího milosrdenství)                                                                                                     

Velká Polom, kaple         7:30 Za †† Zdeňka Starečka, rodiče z obou stran    

Pondělí 20.4. Pondělí po druhé neděli velikonoční 

Velká Polom, kaple 7:30 Mše svatá za živé a †† farníky, zastavení Pandemie Koronaviru Covid 19 
   a duše v očistci 

Úterý 21.4. Úterý po druhé neděli velikonoční 
Velká Polom, kaple 7:30 Za †† Václava Guru, rodiče z obou stran a duše v očistci 

Středa 22.4. Středa po druhé neděli velikonoční 
Velká Polom, kaple 7:30 Za †† Aničku Rychtrovou, manžela a rodiče z obou stran 

Čtvrtek 23.4. Svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka  
Velká Polom, kaple 7:30 Mše svatá za živé a †† farníky, zastavení Pandemie Koronaviru Covid 19  
  a duše v očistci 

Pátek 24.4. Památka svatého Jiří, mučedníka 
Velká Polom, kaple 7:30 Za †† Marii Pchálkovou a manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu 

Sobota 25.4. Památka  sv. Marka, evangelisty 
Velká Polom, kaple 7:30 Mše svatá za živé a †† farníky, zastavení Pandemie Koronaviru Covid 19  
  a duše v očistci 

 
Neděle 26.4. 3. neděle Velikonoční                                                                                                         
Velká Polom, kaple 7:30 Za †† Vojtěcha Martiníka, sourozence a rodinu z obou stran 

Pondělí 27.4. Pondělí po druhé neděli velikonoční 

Velká Polom, kaple 7:30 Mše svatá za živé a †† farníky, zastavení Pandemie Koronaviru Covid 19 
   a duše v očistci 

 
Úterý 28.4. Úterý po třetí neděli velikonoční 
Velká Polom, kaple.         7:30 Mše svatá za živé a †† farníky, zastavení Pandemie Koronaviru Covid 19 
  a duše v očistci 
 
Středa 29.4. Svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 

Velká Polom, kaple 7:30 Mše svatá za živé a †† farníky, zastavení Pandemie Koronaviru Covid 19 a duše                      
   v očistci 

Čtvrtek 30.4. Čtvrtek po třetí neděli velikonoční 
Velká Polom, kaple 7:30 Mše svatá za živé a †† farníky, zastavení Pandemie Koronaviru Covid 19 a duše                    
   v očistci 



                                                                                                      
 

Moji milí, 
za pár dní oslavíme Velikonoce, které jsou pro většinu z nás 
neodmyslitelně spojeny s vykonáním velikonoční svaté zpovědi.            
Už nyní je jasné, že letošní slavení největších křesťanských svátků 
bude jiné, než bychom si přáli. Opatření vlády se prodloužila na 
další dny, což zasáhne také možnost vykonání velikonoční svátosti 
smíření. Mnozí si pamatují, jak se v katechizmu učili, že katolický 
křesťan je povinen vykonat alespoň jednou za rok svatou zpověď        
a to v době velikonoční. Právě proto tuto skutečnost prožívá 
nejhůře starší generace. Zároveň v současné době pandemie je to 
právě ona starší generace, která je nejvíce zranitelná a ohrožená. 
Někteří byste byli ochotni přijít ke svaté zpovědi i za cenu setkání.      
s ostatními v kostele, což znamená riziko. Chceme být nejen 
poslušni vládním opatřením a dávat dobrý příklad, ale také chceme 
chránit každého z vás před možností nebezpečí. Z tohoto důvodu se 
z rozhodnutí biskupa před Velikonocemi zpovídat nebude. 
Velikonoční svátost smíření se bude konat po ukončení 
karanténních opatření po svátcích, kdy bude rozšířená možnost 
podobně, jako tomu běžně bývá před svátky, včetně cizích 
zpovědníků. Před Velikonocemi je vhodné provést doma zpytování 
svědomí a lítost nad hříchy s prosbou o Boží odpuštění. Je vhodné 
připojit četbu evangelia, například podobenství o marnotratném 
synovi, ztracené ovci a podobně, a chvíli se nad textem zamyslet. 
Boží milosrdenství je nezměrné a určitě není Božím přáním, 
abychom se vydávali nebezpečí a riskovali zdraví své i jiných.  
  

o. Radek Drobisz, farář 
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