
 
 
 

Neděle 17.5. 6. neděle velikonoční 
Dolní Lhota 8:30 Za živou a †† rodinu Starečkovou, Mikovou, Doležilovou a Kotalovou  
Velká Polom 10:00  Za † Zdeňka Hahna 
 
Úterý 19.5.  Úterý po 6. neděli velikonoční 
Velká Polom 18:00 Za †† Milana Mrkvicu a rodiče 

Středa 20.5. Středa po 6. neděli velikonoční 
Velká Polom 15:00 Pohřeb † Vladislava Majera 
Dolní Lhota  17:00 Za živé a  †† farníky 

Čtvrtek 21.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 
Velká Polom 18:00 Mše svatá 

Pátek 22.5. Pátek po 5. neděli velikonoční 
Velká Polom   18:00 Za †† Marii Kozelskou a manžela 
Sobota 23.5. Sobota po 6. neděli Velikonoční 
Velká Polom  7:30 Za † Miloslavu Peřichovou 

Neděle 24.5. 7. neděle velikonoční 
Horní Lhota 7.00 Mše svatá 
Dolní Lhota 8:30 Poděkování za 55 let manželství a živou rodinu 
Velká Polom 10:00  Za † Ludmilu Kozelskou, manžela, sourozence a rodiče z obou stran 
 
Drazí bratři a sestry, chtěl bych vás všechny nejprve upřímně pozdravit. Uvolňování 
protiepidemických opatření nám dovolilo vrátit se ve stanoveném počtu do našich kostelů. 
Jistě jste po týdnech u televizních přenosů mší svatých radostně prožili přítomnost 
vzkříšeného Pána v Božím slově, v eucharistii, ale také ve společenství věřícího lidu. Kéž vás 
tato radost provází i nadále a kéž si uchováte onu touhu po eucharistii, která vás dnes na mši 
svatou přivedla. Ano, některá omezení stále trvají: hygienická opatření, nošení roušek, 
vzájemné rozestupy a možná ne všichni se do kostela hned dostanou. Naše ohleduplnost, se 
kterou tyto požadavky bereme vážně na sebe, je takovým vzájemným pozdravením pokoje, 
gestem, které vyjadřuje úctu, lásku i starostlivost o druhé. I po rozvolnění přísných opatření 
dále trvá dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě a je jistě moudré, aby ho dále 
využívali ti, kteří patří do takzvaných ohrožených skupin především lidé starší a chronicky 
nemocní. Tyto především chci povzbudit a ujistit o Pánově blízkosti a lásce, která nezná 
zavřené dveře, vyjma zavřených srdcí. Naše modlitby vás provázejí a vy sami se pro nás 
stáváte znamením touhy po plném společenství, abychom při liturgickém slavení mohli 
zakoušet něco z radosti, že Kristus je všechno ve všech. Kéž by po tom zatoužili i ostatní naši 
spoluobčané. Modleme se za to. V evangeliu nás Ježíš sám utěšuje: „Kdo mne miluje, toho 
bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (J 14,21) Spojme to, 
co jsme načerpali doma v době odloučení, s novým odhodláním chválit a oslavovat Pána ve 
společenství bratří a sester.  
              Žehná Váš biskup František Václav 
 
 
 
 

Farnost Velká Polom 
Mše svaté v naší farnosti od 17.-24.5. 2020 



Organizace bohoslužeb a ohlášky 

ve Farnosti Velká Polom 17.-24.5.2020 

Moji milí bratři a sestry, jak jistě víte, v dubnu probíhaly velice náročné 
stavební práce ve farním kostele sv. Václava i ve  filiálním kostele sv. 
Cyrila a Metoděje. Děkujeme za Vaši obětavost při brigádách i za Vaší 
finanční a duchovní pomoc. Číslo účtu kde můžete posílat dary pro 
provoz farnosti během výpadku sbírek ve Velké Polomi je 
153783317/0300. Na Velké opravy ve Velké Polomi můžete přispět na 
č.ú. 288636330/0300. Na dostavbu v Dolní Lhotě můžete přispět na č.ú. 
283146156/0300. Pán Bůh odplať za Vaše dary. 

Dle rozhodnutí Vlády ČR následující Organizace bohoslužeb v naší 
farnosti Velká Polom. (Sledujte také průběžně stránky doo.cz                 
a cirkev.cz kde jsou nejaktuálnější aktualizace pro Římskokatolickou 
církev v ČR, situace se neustále mění ze dne na den). 

Bohoslužby mohou aktuálně být s těmito počty účastníků: 
od 11. května – 100 věřících. 

Zpovídání je možné 30 min. před každou mší sv., o. Radek bude čekat 
u vchodu do kostela  a pak se bude věnovat věřícímu na vhodném 
místě. Dodržujme povolené rozestupy  dle nařízení vlády. 

 V kropenkách není svěcená voda. (Je tam dezinfekce na ruce, kterou 
každý věřící musí použít).   Po mši svaté se provede dezinfekce lavic, 
klik, dveří a dalších předmětů, na které lidé sahají. Během bohoslužby 
bude pozdravení pokoje pouze úklonou, nebudou se podávat ruce. 
Svaté přijímání bude podáváno pouze na ruku. 

V Horní Lhotě bude mše svatá příští neděli v 7:00 pro omezený počet 
osob (max.8 lidí vzhledem k malému prostoru) a proto nemohou 
dočasně docházet lidé z Velké Polomi nebo Dolní Lhoty. Modlitba 
růžence bude jak jsme byli zvyklí v kostelích od 18.5. 
 

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 

http://www.farnost.velkapolom.cz/
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