Pořad bohoslužeb

Římskokatolická farnost Velká Polom
Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov
Neděle 14. 11.

Dolní Lhota

8. 30

Mše svatá

33. neděle v mezidobí

Velká Polom

10. 00

Za živé a + občany Čavisova

Sbírka na opravy
Úterý 16. 11.
Středa 17. 11.

Velká Polom

17. 00
16. 30

Za + Marii Světlíkovou, manžela a
syna
Adorace a svátost smíření

Sv. Alžběta Uherská

Dolní Lhota

Čtvrtek 18. 11.

Dolní Lhota

17. 00
18. 00

Mše svatá
Náboženství pro dospělé - synoda

16. 30

Adorace a svátost smíření

Pátek 19. 11.

Velká Polom

17. 00

Sobota 20. 11.
Velká Polom
Neděle 21. 11.
Dolní Lhota
Slavnost Ježíše Krista
Krále
Horní Lhota

17. 00
8. 30
10. 00

Za + Aleše Mučku, sestru
Ludmilu, švagra Zdeňka a rodiče
z obou stran
Mše svatá s nedělní platností
Za + Františka Kopřivu
Mše svatá
Slavnostní mše svatá –
patrocinium kaple

1. Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření a nařizuje ve
všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5
metru. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na
jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni potvrzení mít, byť by
akce byla pořádána církví. Nadále také v platnosti zůstává úprava pro pěvecké sbory. Ty mohou
vykonávat svou činnost až do počtu 50 osob, nemusí mít při zpěvu ochranu dýchacích cest, ale
musí dodržovat rozestupy 1,5 m a zpěváci se musí prokázat očkováním, testem nebo potvrzením
o prodělané nemoci covid-19. Organizátor sboru je zároveň povinen mít po dobu 30 dnů jména a
kontaktní údaje na zpěváky.
2. Ve středu 17. 11. chceme při mši svaté v kostele sv. Cyrila a Metoděje poděkovat za dar
svobody. Mše svatá bude slavena – symbolicky při svíčkách. Pokud můžete, přijďte prosím
poděkovat za dar svobody a svobody náboženského vyznání!
3. V naší farnosti probíhá diecézní fáze biskupské synody. Další setkání bude 18. 11. v pastoračním
centru kostela v DL.
4. V sobotu, 20. 11. si v pastoračním centru v DH od 16. 00 hod. můžete uvázat adventní věnec.
Více informací je na vývěsce. Při této akci platí všechna nařízení MZ.
5. Blíží se svátek svatého Mikuláše. Chci Vás – všechny farníky – zvláště v této těžké době – opět
pozvat k aktivitě otevřených srdcí. Letos bychom chtěli prožít sv. Mikuláše – tzv. naruby. O co jde?
Potravinové banky prosí o sbírku potravin pro lidi v nouzi. Proto v neděli 5. 12. od 15. 00 hod. do
17. 00 hod. bude v kostele v Dolní Lhotě sv. Mikuláš, který Vás rád přivítá a bude sbírat Vaše
dary do potravinové banky pro lidi v nouzi. Jedná se o vesměs trvanlivé potraviny. Svatý Mikuláš
jistě nezapomene obdarovat každého z Vás… Srdečně Vás zvu k této aktivitě.

