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Neděle 7 .2 . 5. neděle v mezidobí 
Horní Lhota 7:00 Mše svatá 
Dolní Lhota  8:30 Poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou živou 
    rodinu 
Velká Polom  10:00  Na poděkování za dar manželství 

Úterý  9.2. Úterý  5. týdne v mezidobí 
Velká Polom 17:00 Za ††  sestru Sabinu a kněze, kteří působili naší farnosti 

Středa   10.2. Středa 5. týdne v mezidobí 
Dolní Lhota  17:00 Za †† Josefa Hrubého, manželku a dva syny 

Čtvrtek 11.2. Čtvtek 5. týdne v mezidobí 
Horní Lhota  Není Mše svatá  

Pátek 12.2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice 
Velká Polom 17:00 Za ††  farníky a duše v očistci 
 
Sobota 13.2. Sobotní památka Panny Marie 
Dolní Lhota 7:30 Za ††  farníky a duše v očistci 
Neděle 14 .2 . 6. neděle v mezidobí 
Horní Lhota 7:00 Za živé a †† farníky a duše v očistci 
Dolní Lhota 8:30 Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a vedení Duchem  
  Svatým  a Boží ochranu 
Velká Polom  10:00  Za † Ludmilu Tvarůžkovou a živou  ††  rodinu Bubeníkovou  
Farní informace 
✓ Svátost smíření: 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 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. 

Římskokatolická farnost Velká Polom, : Osvoboditelů 66, 747 64 Velká Polom, 
IČO:47810467, www.farnostvelkapolom.cz, : 739 002 769, e-mail: 

rkf.velkapolom@doo.cz 

Římskokatolická farnost Velká Polom: Ohlášky  

http://www.farnostvelkapolom.cz/
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