
Pořad bohoslužeb 
Římskokatolická farnost Velká Polom 

Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov 

1. Ještě jednou děkuji za nádherné prožité dožínky v DL. Děkuji za dary, které jsme v úterý 
odvezli sestrám Matky Terezy. Všem upřímné PBZ!!! 
2. Mé poděkování patří i farníkům ve VP – za letošní poděkování za úrodu. PBZ!!! Dary, 
které jsou u oltáře PM chceme věnovat azylovému domu pro matky v tísni. Děkuji za Vaši 
štědrost. 
3. Rád bych pozval alespoň jednoho z rodičů dětí, které mají navštěvovat výuku náboženství 
ve VP na informativní schůzku, a to toto úterý, po večerní mši svaté. Schůzka se uskuteční 
na faře. Děkuji za Vaši vstřícnost.  
4. Ve čtvrtek, 9. 9. se uskuteční první setkání v pastoračním centru kostela v Dolní Lhotě – 
pod názvem „náboženství pro dospělé“. Toto setkání – náboženství – je určeno pro 
všechny, kteří jsou pracující, resp. již nenavštěvují žádnou školu. Těším se na Vás! 
5. V pátek od 19. 00 hod. se uskuteční v pastorační centru kostela v Dolní Lhotě setkání, kde 
chceme společně zhodnotit letošní dožínky. Srdečně zvu všechny, kteří chtějí, jakkoliv 
pomáhat a být v této věci užiteční. Schůzka se uskuteční v 19. 00 hod.  
6. Od příští neděle bychom rádi nabídli všem rodičům dětí – tzv. dětské nedělní katecheze. 
Budou se konat jak ve VP (v sakristii kostela) tak v DL (v pastoračním centru kostela) …  
7. Všem farníkům přeji požehnou neděli a celý nastávající týden.  

Neděle 5. 9. 
23. neděle v mezidobí 

Velká Polom: 
poděkování za úrodu 

 
Dolní Lhota 

 
8. 30 

Za + Jaromíra Urbánka, 
sourozence a rodiče z obou stran 

 
Velká Polom 

 
10. 00 

Za + Bohumila Tvarůžku a 
manželku Františku… 

 
Úterý 7. 9. 

 
Velká Polom 

 
18. 00 

Za + Marii Gurovou, manžela, 
šest dětí a duše v očistci 

Středa 8. 9. 
Svátek Narození 

Panny Marie 

 
Dolní Lhota 

18. 00 Za živou rodinu 

 
18. 30 

Adorace a příležitost ke sv. 
smíření 

Čtvrtek 9. 9. Dolní Lhota 18. 00 Náboženství pro dospělé 

 
Pátek 10. 9. 

 
Velká Polom 

17. 30 Adorace a svátost smíření 

18. 00 Za + rodinu Klapuchovou 

 
Sobota 11. 9. 

Čavisov 17. 00 Modlitba posvátného růžence 

Horní Lhota 18. 00 Mše svatá s nedělní platností 

Neděle 12. 9. 
24. neděle v mezidobí 

Dolní Lhota 8. 30 Na úmysly u sochy Panny Marie 

Velká Polom 10. 00 Za živé a + farníky 


