Pořad bohoslužeb
Římskokatolická farnost Velká Polom
Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov
Horní Lhota
Dolní Lhota

7. 15
8. 30

Mše svatá
Neděle 15. 8.
Na poděkování za dar života
Za + Vilemínu Malíkovou,
Slavnost Nanebevzetí Velká Polom 10. 00 manžela, sestru Růženu, rodiče
Panny Marie
z obou stran a zetě Františka
žehnání bylin
Kaple v Hájku 18. 00 Mariánská pobožnost
Horní Lhota
7. 15 Mše svatá
Za + Alžbětu Pálovou, manžela,
Dolní Lhota
8. 30 rodiče z obou stran, zetě
Jaromíra, + Františku Pálovou a
Neděle 22. 8.
živou rodinu
21. neděle v mezidobí
Za + Josefa Zajíce, syna Josefa,
Velká Polom 10. 00 Pavla Koiše, Marii Zajícovou a
jejího manžela, + rodinu
Dorociakovou, + rodinu
Zajícovou a duše v očistci
1. Při dnešní mši svaté se uskutečnila sbírka na opravy a dostavbu kostela CM.
Všem dárcům upřímné PBZ!!!
2. Dnes večer, v 18. 00 hod. jste zváni do kaple v Hájku, kde se budeme modlit
mariánskou pobožnost a modlitbu svatého růžence. Kancionály a růžence
sebou. Moc se na Vás těším.
3. V nastávajícím týdnu budu čerpat poslední týden dovolené. Jelikož se budu
pohybovat v blízkosti, neváhejte mě – v případě nutnosti – kontaktovat.
4. Vzadu na stolku jsou k rozebrání přihlášky do výuky náboženství. Moc prosím
rodiče o vyplnění a přinesení – buď osobně po mši svaté, nebo vhozením do
poštovní schránky na faře. Prosím, pokud je to možné – do příští neděle.
5. V nastávajícím školním roce bychom chtěli otevřít přípravu ke svátosti
biřmování. Tato příprava je určena všem, kdo jsou pokřtěni, přijali Eucharistii
a mají 15 let a více. Prosím, popřemýšlejte o tom, v září bychom dali
k dispozici přihlášky.
6. Ze srdce děkuji za jakoukoliv pomoc ve farnosti, při úklidech kostelů, fary,
Vaši modlitbu a vše ostatní co je lidským pohledům skryté… Děkuji za
nádhernou výzdobu kostela pro dnešní slavnost.

