Pořad bohoslužeb

Římskokatolická farnost Velká Polom
Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov
Neděle 28. 11.
1. neděle adventní

Dolní Lhota
Velká Polom

8. 30

Mše svatá, mše svatá pro lidi 60 let a výše

10. 00

Za + Teodora Malého, manželku
a rodiče z obou stran

Úterý 30. 11.
Sv. Ondřeje, apoštola

Velká Polom

Středa 1. 12.

Dolní Lhota

Čtvrtek 2. 12.

Horní Lhota

17. 00
16. 30

Mše svatá
Mše svatá

16. 30

Adorace a svátost smíření

Velká Polom
17. 00

první pátek v měsíci
Sobota 4. 12.
Vigilie 2. neděle
adventní
Neděle 5. 12.
2. neděle adventní

Velká Polom

Adorace a svátost smíření

17. 00
17. 00

Pátek 3. 12.
Sv. Františka
Xaverského

Za + Františku Kubešovou, manžela,
syna zetě, snachu a vnučku

17. 00

S poděkováním za četné milosti
svěřujeme do mateřské přímluvy
PM rodiny farníků, narozených
v 1943 – žijících na věčnosti, tak i
zde na zemi
Mše svatá s nedělní platností
mše svatá pro lidi do 60 let

Mše svatá s nedělní platností
Dolní Lhota
Dolní Lhota

18. 00
8. 30

Velká Polom

10. 00

mše svatá pro lidi do 60 let

Mše svatá; mše svatá pro lidi 60 let a výše
Na poděkování za dar života
s prosbou o dary Ducha Svatého
a ochranu Panny Marie
mše svatá pro lidi 60 let a výše

1. Kvůli zhoršující se situaci v souvislosti s nemocí Covid 19 a s nutností dodržovat rozestupy 1, 5 m.
budou v naší farnosti až do odvolání rozdělené bohoslužby tak, abychom mohli dodržet tyto
rozestupy v kostelích. Z důvodu nemožnosti dodržovat rozestupy prosím o zvážení modliteb v kapli
v Čavisově.
2. V době nouzového stavu a v souvislosti se situací spojenou s Covid 19 prosím, aby se bez mého
vědomí a souhlasu – jako statutára farnosti, neorganizovali žádné aktivity nesoucí v sobě název
farní, nebo pořádané pod hlavičkou farnosti. (živý Betlém, farní ples…) Děkuji za pochopení.
3. V neděli, 5. 12. se koná v kostele v Dolní Lhotě potravinová sbírka pro lidi v nouzi. V této době
bude v kostele sv. Mikuláš, který rád přijme Vaše dary. Jedná se o trvanlivé potraviny, a také o
drogerii. Díky Vám za Vaše otevřené srdce!
4. Vzadu na stolku mají rodiče k rozebrání tzv. adventní aktivitu. Letošní roráty – opět kvůli
doporučení omezování kontaktů – budou zaměřené na aktivitu v rodinách.
5.Upravy ve farní budově pokračují. Moc prosím o modlitbu za zdar díla.

