
 

Pořad bohoslužeb 
Římskokatolická farnost Velká Polom 

Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov 

Nové protikoronavirové podmínky pro veřejné akce schválené včera vládou začnou platit v pondělí 
22. listopadu. Bohoslužeb se ale nedotknou.  

Bohoslužby totiž nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u 
předchozích úprav. Zde tedy platí tyto podmínky: 

• Rozestupy 1,5 metru: Koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci 
musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a 
před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce. 

• Dále platí dřívější povinnost nošení roušek: Ve všech ostatních v písmenu a) neuvedených 
vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde 
dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe 
méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 

• Přesto, že bohoslužby výrazně omezeny nejsou, neberme situaci lehkovážně a snažme se při 
bohoslužbách dodržovat ta nejzákladnější opatření – roušky, desinfekci rukou, rozestupy.  
Na některých místech bylo obnoveno užívání svěcené vody v kropenkách, což v této situaci 
rozhodně nedoporučuji, stejně jako pozdravení pokoje podáním ruky.  
Vřele doporučuji přijímání svatého přijímání výlučně na ruku.  

• Pro ostatní akce kulturního a jiného obdobného charakteru (včetně těch 
pořádaných církví mimo bohoslužby) platí, že testy už se neuznávají a účastník 
musí mít dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19. 

 

Neděle 21. 11. 
Slavnost Ježíše Krista 

Krále 

Dolní Lhota 8. 30 Mše svatá 
 

Horní Lhota 
 

10. 00 
Slavnostní mše svatá – 
patrocinium kaple 

 
Úterý 23. 11. 

 
Velká Polom 

 
17. 00 

Za + Františka Honajzra (100 let 
od narození) 

Středa 24. 11. 
Sv. Ondřeje Dung Laca, 

kněze a druhů, mučedníků 

 
Dolní Lhota 

16. 30 Adorace a svátost smíření 
17. 00 Mše svatá  

Čtvrtek 25. 11. Horní Lhota 17. 00 Mše svatá 
 
 

Pátek 26. 11. 
 

 
 

Velká Polom 

16. 30 Adorace a svátost smíření 
 

17. 00 
Za + Ludmilu Šebelovou, 
manžela, syna, rodiče z obou 
stran a duše v očistci 

 
Sobota 27. 11. 

 
 

 
 

 

Neděle 28. 11. 
1. neděle adventní 

Dolní Lhota 8. 30 Mše svatá 
 

Velká Polom 
 

10. 00 
Za + Teodora Malého, manželku 
a rodiče z obou stran 



2. Věřící z Čavisova přispěli do sbírky – minulou neděli částku 11. 400 Kč. Díky za štědrost! 
3. V naší farnosti probíhá diecézní fáze biskupské synody. Další setkání bude 2. 12. v pastoračním 
centru kostela v DL. Tématem je slavení… 
4. 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.  


