
 

 

 

Neděle 7.6. Slavnost Nejsvětější Tojice 

Horní Lhota 7:00 Mše svatá 
Dolní Lhota 8:30 Za  ††  Miladu Rýdlovou, manžela a živou rodinu 
Velká Polom 10:00  Poděkování za 50 let manželství, do dalších let s prosbou o Boží požehnání pro celou 
   rodinu 

Úterý 9.6. Úterý 10. týdne v mezidobí 
Velká Polom 18:00 Mše svatá 

Středa 10.6. Středa 10. týdne v mezidobí 
Dolní Lhota  17:00 Za †† Stanislavu Kovářovou, za ††  sourozence a rodiče 

Čtvrtek 11.6. Slavnost Těla a Krve Páně, doporučený svátek 
Velká Polom 18:00 Mše svatá 

Pátek 12.6. Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků 
Velká Polom 18:00 Mše svatá 

 
Sobota 13.6. Památka sv . Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
Dolní Lhota 7:30 Mše svatá 

Neděle 14.6. 11. neděle v mezidobí 

Horní Lhota 7:00 Za živé a  †† farníky 

Dolní Lhota 8:30 Za †† Jiřinu Slezákovou, manžela Zdeňka a Darju Boháčkovou 

Velká Polom 10:00  Za živé rodiny 

Farní informace 

 Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.  

 Úřední hodiny: po každé mši svaté. 

 Mons. Martin David se dne 1.6.2020 v poledne stal Apoštolským administrátorem sede plena et ad nutum Sanctae Sedis ostravsko-

opavské diecéze. Ke změně ve vedení biskupství došlo na základě dekretu Kongregace pro biskupy. Úřad i status sídelního biskupa nadále 

zůstávají biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi, tímto jmenováním však z něj bylo sňato břemeno řízení diecéze. Záležitosti spojené 

s řízením diecéze se přesouvají na biskupa Martina Davida, který dosud zastával funkci generálního vikáře. Důvodem této výjimečné situace je 

skutečnost, že diecézní biskup František Václav Lobkowicz je „schopen vykonávat úřad pastýře jen s velkou námahou“. Opatření je tedy 

projevem pozornosti papeže Františka jak k místní církvi, tak k osobě biskupa Lobkowicze. Apoštolský administrátor sede plena et ad nutum 

Sanctae Sedis (tato latinská slova znamenají, že se jedná o apoštolského administrátora diecéze ustanoveného z rozhodnutí Svatého stolce 

v situaci, kdy je diecézní biskup v úřadu) má všechna práva, pravomoci a povinnosti jako sídelní biskup, tedy úkol učit, vést a posvěcovat 

(munus docenci, munus gubernandi, munus sanctificandi). Diecézní biskup František Václav Lobkowicz i nadále vykonává biskupský úřad 

v oblasti vyučování a posvěcování. 

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

 Ve středu bude Společenství seniorů od 8:00 na faře. 

 V neděli 14.6. bude po mši svaté v kostele příprava na 1. sv. přijímání. 

 Příští neděli se uskuteční sbírka na Dostavbu kostela sv. Cyrila a Metoděje a ve Velké Polomi na Velké opravy. Pán Bůh odplať 
za Vaše dary. 

Římskokatolická farnost Velká Polom, : Osvoboditelů 66, 747 64 Velká Polom,  
IČO:47810467, www.farnostvelkapolom.cz, www.farnost.velkapolom.cz 

: 739 002 769, e-mail: rkf.velkapolom@doo.cz 

Farnost Velká Polom 
Mše svaté v naší farnosti od 7.6.-14.6. 2020 
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