
 

 

 

Neděle 27.12. Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa  (Žehnání manželům). 
Horní Lhota 7:00 Mše svatá 
Dolní Lhota 8:30 Za †† Josefa Dostála, manželku a dcery s rodinami 
Velká Polom 10:00  Za †† Kristinu Tvarůžkovou, manžela a rodiče z obou stran 

Úterý  29.12. Pátý den v oktávu Narození Páně  
Velká Polom 17:00  Za všechny dobrodince, kteří přispěli darem nebo modlitbou na zakoupení vitráží  
  pro farní kostel sv. Václava 

Středa 30.12. Šestý den v oktávu Narození Páně 

Dolní Lhota 17:00 Na poděkování za dar života a za živou rodinu 

Čtvrtek 31.12. Sedmý den den v oktávu Narození Páně , Poděkování za uplynulý rok a  prosba o Boží 
pomoc do nového  roku 2020 

Horní Lhota  8:00 Mše svatá 
Velká Polom 16:00  Na poděkování za všechny velké opravy v naší farnosti a dary a modlitby farníků 

Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie, 1. pátek v měsíci) 

Horní Lhota 7:00 Mše svatá 
Dolní Lhota 8:30 Za živou rodinu s prosbou o vedení Duchem svatým a pomoc a ochranu Pannou 
    Marií 
Velká Polom 10:00  Na jistý úmysl 

Sobota 2.1. Památka sv. Basila velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve (1. sobota 
v měsíci) 

Velká Polom 7:30 Za živé a †† členy živého růžence 

Neděle 3.1. Druhá neděle po Narození páně  

Horní Lhota 7:00 Mše svatá 
Dolní Lhota 8:30 Na poděkování za 80 let života a ochranu Pannou Marií 
Velká Polom 10:00  Na poděkování za dar života 
 

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. 

• Na Mši svaté může být ve  Velké Polomi 15 lidí a v Dolní Lhotě 10 lidí při obsazenosti kostela 10%   

+ nezbytná asistence. V Horní Lhotě věřící a kněz. Na počátku každé bohoslužby bude 

podáváno sv. přijímání těm, kteří individuálně přijdou a nebudou se moci kvůli omezenému 

počtu zúčastnit bohoslužby. (Přednost má vždy  rodina, která má zamluvenou intenci mše sv.).  

• Zachovejte také  prosím předepsané odstupy a hygienická doporučení).  

• Vše  zachovávejme dle aktuálního nařízení vlády ČR. 
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Vláda ČR schválila s účinností od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, 

kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti 

kostela. (Toto omezení už se tedy bude týkat bohoslužeb v neděli o svátku Svaté rodiny)  

  

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě IV usnesení vlády: 

  

IV. mění usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1334, vyhlášené pod č. 535/2020 Sb., ve 

znění usnesení vlády ze dne 17. prosince 2020 č. 1341, vyhlášeného pod č. 564/2020 Sb., tak, 

že:1. za bod I/6 se vkládá nový bod I/7, který zní: „7. cesty na shromáždění pořádané církví 

nebo náboženskou společností a účasti na něm v čase od 24. prosince 2020 od 23:00 hod. do 

25. prosince 2020 do 01:59 hod.,“.. 2. v bodu IV. písmeno b) zní:„b) shromáždění pořádaného 

církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské 

obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, 

přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na 

sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky 

sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází 

k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu 

s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby 

bylo zabráněno šíření kapének;“. 

  

Od 27. prosince 2020 00:00 hodin do 10. ledna 2020 23:59 platí krizové opatření vlády č. 

1375 kde se bohoslužeb týká následující: 

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu 

shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný 

prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a)  shromáždění, nejde-li o 

shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej 

účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při 

zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, 

  

b)  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné 

místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá 

obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo 

zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, 

minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do 

vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v 

rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou 

oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének; 

 

 

  


