Farnost Velká Polom Pořad bohoslužeb a farní informace

Neděle 25.4.
Horní Lhota
Dolní Lhota
Velká Polom
Úterý 27.4.
Velká Polom

4. neděle velikonoční
7:15
Mše svatá
8:30
Na poděkování za dar víry, lásky a jednoty v rodině
10:00 Poděkování za dar života
Úterý po 4. neděli velikonoční
18:00 Za †† Václava Guru, rodiče z obou stran a duše v očistci

Středa 28.4.
Dolní Lhota

Středa po 4. neděli velikonoční
17:00 Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu Boží a vedení
Duchem svatým

Čtvrtek 29.4.
Horní Lhota

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
16:15 Mše svatá

Pátek 30.4.
Velká Polom

Pátek po 4. neděli velikonoční
18:00 Za †† Annu Kozelskou a manžela

Sobota 1.5.
Dolní Lhota
Velká Polom
Neděle 2.5.
Horní Lhota
Dolní Lhota

Svátek sv. Josefa, dělníka, zasvěcení naší farnosti sv. Josefovi
7:30
Za živou rodinu
9:00
Za †† Jitku Kolčákovou, manžela Jana a rodiče z obou stran
5. neděle Velikonoční
7:15
Mše svatá
8:30
Na poděkování za dar života a Boží požehnání a ochranu Pannou Marií pro
rodinu
10:00 Na jistý úmysl

Velká Polom
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. Zachovejte také
prosím předepsané odstupy a hygienická doporučení).
Vše zachovávejme dle aktuálního nařízení vlády ČR. Nová opatření platná od pondělí, zaslaná
v sobotu ráno kněžím diecéze jsou uvedena níže.
 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

Milí spolubratři,
na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu upravila Vláda ČR Mimořádné
opatření v boji proti pandemii a to s platností od pondělí 26. 4. 2021. (viz. příloha)
Toto Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se sice
výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17,
což znamená za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek
dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních
prostorech rozestupy 2 metry - s výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před
vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další
omezení.
Od pondělí 26. 4. tedy neplatí omezení na 10% kapacity, ale možnost naplnit kapacitu
při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné
domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.
Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do
kostela si desinfikovat ruce. Přesto, že to není výslovně uvedeno, žádám Vás, abychom
i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení
pokoje.
Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva
pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce a setkání podle č. 16 tohoto
opatření zatím umožněny nejsou.
Je to jistě velmi vítaná změna, proto Vás žádám, abyste s touto novou podobou
opatření seznámili věřící ve svých farnostech, vybízeli k jejich dodržování a sami
v tom byli příkladem.
S přáním pokoje od Vzkříšeného a s požehnáním
+ Martin David
apoštolský administrátor
Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní náměstí 3172/1
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

