
Pořad bohoslužeb 
Římskokatolická farnost Velká Polom 

Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov 

1. Ve středu se uskuteční setkání seniorů – na faře ve VP od 8. 00 hod. Všichni jste srdečně zváni! 
2. V pátek od 19. 00 hod. se v pastoračním centru kostela v DL uskuteční první setkání zájemců o 
svátost biřmování. Toto setkání je otevřeno skutečně všem, kteří mají zájem tvořit společenství a 
prožívat dar víry skrze přípravu na svátost biřmování. Povzbuzuji i lidi dříve narozené, pokud ještě 
nepřijali tuto svátost, aby se nebáli a přihlásili se… 
3. V neděli – při mších svatých se uskuteční již pravidelná sbírka; DL – na dostavbu pastoračního 
centra, VP – na opravy. PBZ za Vaši štědrost! 
4. Blíží se měsíc listopad a sním i svátky Všech svatých a vzpomínka na všechny zemřelé. Abychom 
si mohli lépe připomenout naše zemřelé a mít je i „na očích“ a máte doma parte Vašich blízkých, 
přátel apod., můžete je přinášet do kostela a dávat na nástěnku, která bude instalována v blízkosti 
obětního stolu. Zvu Vás k této aktivitě, abychom mohli nejenom na naše zemřelé v modlitbě 
vzpomínat, ale i vytvářet pomyslné společenství kolem Božího stolu. Nástěnka se „objeví“ během 
tohoto týdne… 
5. Opět připomínám, že měsíc říjen je zasvěcen modlitbě růžence. Zvu především rodiny s dětmi 
a mládeži k modlitbě této modlitby v kostele, a v rodinách.  
6. Misijní neděle se bude slavit 24. října.  
 

 
Neděle 10. 10. 

28. neděle 
v mezidobí 

Dolní Lhota 8. 30 Za živou rodinu 

 
Velká Polom 

 
10. 00 

Za + Zdeňku Kozelskou, Raimunda 
Kozelského, Václava Kozelského a 
Boženu Kozelskou a všechny občany 
z Velké Polomi 

 
Úterý 12. 10. 

 
Velká Polom 

 
18. 00 

Za + Boženku Jarošovou a 
rodiče 

 
Středa 13. 10. 

 
Dolní Lhota 

18. 00 Na poděkování PB za dar života 

18. 30 Adorace a příležitost ke sv. smíření 

Čtvrtek 14. 10. 
Sv. Markéty Marie Alacoque, panny 

Horní Lhota 18. 00 Mše svatá 

Pátek 15. 10. 
Sv. Terezie od Ježíše, panny a 

učitelky církve 

 
Velká Polom 

17. 30 Adorace a svátost smíření 

18. 00 Za + rodinu Kopřivovou 

 
Sobota 16. 10. 

   

Horní Lhota 18. 00 Mše svatá s nedělní platností  

Neděle 17. 10. 
29. neděle 
v mezidobí 

DL – sbírka na pastorační 
centrum 

VP – sbírka na opravy 

 
Dolní Lhota 

 
8. 30 

Za + Uršulu a  Erika Buchtových 
a celou ++ rodinu 

 
Velká Polom 

 
10. 00 

 
Za + Annu Kudělovou, manžela, 
dva syny a dceru 


