
Pořad bohoslužeb 

Římskokatolická farnost Velká Polom 
Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov 

1. 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 je 
instalována v blízkosti obětního stolu. Pobožnosti za zemřelé se budou konat na všech 
hřbitovech naší farnosti.  
2. Sbírka z minulé neděle: VP – 5809 Kč., DL – 10560 Kč., pokladnička – 4550. PBZ!!! 
3. V sobotu, 30. listopadu se uskuteční brigáda na farní zahradě. Všichni lidi, ochotní 

pomoct, jsou vítání      . PBZ!!! 
4. Od neděle 24. 10. budu na exerciciích. V případě potřeby (zaopatřování, pohřeb), se 
prosím s důvěrou obracejte na ŘKF Pustá Polom – tč. 603 368 922.  
5. V neděli v noci se mění čas. Hodiny se ve tři hodiny ráno posouvají o hodinu zpět – 

budeme déle spát 😊… V souvislosti se změnou času, se budou večerní mše svaté slavit již 
v 17. 00 hod. (kromě výjimek) … 
6. Od 3 listopadu bude možné zapisovat mše svaté na příští kalendářní rok.  
7. VP: Misijní kalendáře v prodeji: 150 Kč (pomoc dětem z největší bídy), 300 Kč – umožní 
vzdělávání dětem… 

Neděle 24. 10. 
30. neděle 
v mezidobí 

MISIJNÍ NEDĚLE 
SBÍRKA NA MISIE 

 
Dolní Lhota 

 
8. 30 

Za + Ladislava Čerbáka, 
manželku Marii 

 
Velká Polom 

 
10. 00 

 
Za + Miroslava Malého 

 
Úterý 26. 10. 

 
 

 
 

 
 

 
Středa 27. 10. 

 
 

  

  

Čtvrtek 28. 10.    

 
Pátek 29. 10. 

 
 

  

  

 
 

Sobota 30. 10. 

   

 
Dolní Lhota 

 
18. 00 
mimořádně 

Mše svatá s nedělní platností  
Za + Marii Kláskovou, manžela, 
dceru a dva zetě 

Neděle 31. 10. 
31. neděle v mezidobí 

 
 

 

Velká Polom 7. 30 
mimořádně 

Za + Karla Krucinu a rodiče 

 
Velká Polom 
 

 
18. 00 

 
Modlitba růžence (kostel) a 
pobožnost na hřbitově za ++ 


