
 
 

    
Neděle 13.12. 3. neděle adventní 
Horní Lhota 7:00 Mše svatá 
Dolní Lhota 8:30 Za †† Ivana Zdražilu a rodiče 
Velká Polom 10:00  Za †† Ing. Vladislava Dedka s prosbou o ochranu Matkou Boží  
  pro celou živou rodinu a za duše v očistci 
Úterý 15.12. Úterý po 3. neděli adventní 
Velká Polom 17:00 Za duše v očistci 
Středa 16.12. Středa po 3. neděli adventní  
Dolní Lhota  17:00 Za †† Aloise Sněhotu a rodiče z obou stran 
Čtvrtek 17.12. 17. prosince 
Horní Lhota  8:00  Mše svatá 
Pátek 18.12. 18. prosince  
Velká Polom 17:00 Poděkování za dar života  
Sobota 19.12. 19. prosince 
Velká Polom 7:30 Za † P. Josefa Bystřického 
Neděle 20.12. 4. neděle adventní 
Horní Lhota 7:00 Mše svatá 
Dolní Lhota 8:30 Za †† Ladislava Krayzla, manžeky, dva syny a vnuka 
Velká Polom 10:00  Poděkování za dar života s prosbou o ochranu Pannou Marií 
Farní informace 
 Svátost smíření je možná půl hodiny před každou mší svatou. Úřední hodiny: po každé mši svaté.             

V sakristii můžete zapisovat intence mší svatých na první polovinu roku 2021. Na Mši svaté může být 
ve  Velké Polomi a v Dolní Lhotě 30 lidí + nezbytná asistence. V Horní Lhotě 4 věřící + varhaník a kněz. 
(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. 

 Protože vládní opatření neumožnila konat ocenění v naší Ostravsko-opavské diecézi  o slavnosti naší 
patronky sv. Hedviky a protože současná opatření umožní v katedrále větší počet účastníků 
bohoslužeb, rozhodl biskup o předávání ocenění o radostné neděli dne 13. 12.2020 v 15:00  v katedrále 
Božského Spasitele v Ostravě při mši svaté. V tomto roce z naší Velkopolomské farnosti budou 
oceněni otci biskupy náš vážený pan varhaník Ing. Vladimír Pavlík a jeho manželka Bohumila. 
Z pochopitelných důvodů se nebude konat setkání po mši svaté na biskupství. Je třeba pamatovat na 
hygienická opatření. Oceňovaným bude reservováno místo. Pokud je osoba doprovodu rodinným 
příslušníkem, mohou sedět spolu. V tomto roce se bohužel nemůžeme zúčastnit ve větším počtu lidí. 
Spojme se v tu dobu k modlitbě za oceněnou rodinu i naši Farní rodinu. 
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