
 

Pořad bohoslužeb 

Římskokatolická farnost Velká Polom 
Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov 

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. Od úterý se budou na faře vykonávat úpravy budoucí kanceláře a sociálního zařízení v prvním 
patře. Z tohoto důvodu se na faře až do odvolání nebudou konat žádné akce.  
3. Chci Vám moc poděkovat za Vaši štědrost při misijní sbírce, která se konala před dvěma týdny. 
V naší farnosti se vybralo takto: 
- Velká Polom: 11 381 Kč.  
- Dolní Lhota: Misijní koláč: 5070 Kč., sbírka: 5110 Kč.  
- Horní Lhota: 590 Kč.  
Za celou farnost jsme tak mohli odeslat částku – 22 151 Kč. Drazí farníci, moc a moc děkuji za 
Vaši štědrost!!! 
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. V naší farnosti probíhá diecézní fáze biskupské synody. Další setkání bude 18. 11. v pastoračním 
centru kostela v DL. 
6. Již dopředu upozorňuji, že o Slavnosti Krista Krále bude slavnostní mše svatá v HL.  Srdečně zvu! 

Neděle 7. 11. 
32. neděle 
v mezidobí 

Dolní Lhota 8. 30 Mše svatá 

 
Velká Polom 

 
10. 00 

Za + Jana Kadulu a rodiče z obou 
stran 

Úterý 9. 11. 
Svátek posvěcení lateránské 

baziliky 

 
Dolní Lhota 

 
15. 00 

Pohřební mše svatá 
+ Helena Walderová 

Středa 10. 11. 
Sv. Lva Velikého, papeže 

 
 

  
 

Čtvrtek 11. 11. 
Sv. Martina 

 
Čavisov 

 
17. 00 

 
Mše svatá 

 
Pátek 12. 11. 

Sv. Josafata 

 
Velká Polom 

16. 30 Adorace a svátost smíření 

 
17. 00 

Za + Květuši Demlovou, manžela 
a rodiče 

Sobota 13. 11. Horní Lhota 17. 00 Mše svatá s nedělní platností 

Neděle 14. 11. 
33. neděle v mezidobí 

Sbírka na opravy 

Dolní Lhota 8. 30 Mše svatá 

 
Velká Polom 

 
10. 00 

 
Za živé a + občany Čavisova 


