
 

Pořad bohoslužeb 

Římskokatolická farnost Velká Polom 
Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov 

1. Kvůli 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.  
 
2. Velké poděkování patří všem, kdo se zapojili do aktivity sv. Mikuláš naruby. 
Díky Vaší štědrosti jsme mohli shromáždit velké množství potravin, které bylo 
odvezeno potravinovou bankou. Dle velkého pozitivního ohlasu budeme 
v tomto duchu organizovat, dá – li Bůh, i v následujících letech oslavu sv. 
Mikuláše.  
 
3. Pomalu se nám blíží svátky Ježíšova narození. K oslavě této slavnosti je 
vhodné přistoupit ke svátosti smíření. Příležitost k předvánoční svátosti smíření 
bude v neděli, 19. 12. od 15. 00 do 17. 30 hod. ve farním kostele ve Velké 

Neděle 12. 12. 
3. neděle adventní 

 

Dolní Lhota 8. 30 Mše svatá; mše svatá pro lidi 60 let a výše 

 
Velká Polom 

 
 

 
10. 00 

 
Za + Jaromíra Drozka a rodiče 
 

Úterý 14. 12. 
Sv. Jana od Kříže 

 
Velká Polom 

 
17. 00 

 
Za + Emu Starečkovou a manžela 

 
Středa 15. 12. 

 
Dolní Lhota 

16. 30 Adorace a svátost smíření 

17. 00 Mše svatá  

Čtvrtek 16. 12. Horní Lhota 17. 00 Mše svatá 

 
Pátek 17. 12. 

 

 
Velká Polom 

16. 30 Adorace a svátost smíření 

17. 00 Za dar života 

 
Sobota 18. 12. 

Vigilie 3. neděle 
adventní 

Horní Lhota 17. 00 Mše svatá s nedělní platností  

 
Dolní Lhota 

 
18. 00 

 
Mše svatá s nedělní platností 
mše svatá pro lidi do 60 let 

Neděle 19. 12. 
4. neděle adventní 
 

Dolní Lhota 8. 30 Mše svatá; mše svatá pro lidi 60 let a výše 

 
Velká Polom 

 
 

 
10. 00 

 
Za dar života 
 



Polomi. Kvůli vytíženosti kněží před Vánočními svátky prosím, abyste využili 
tohoto termínu. Budou zde dva cizí zpovědníci. Upozorňuji, že předvánoční 
svátost smíření se bude konat jenom v uvedený den a v kostele ve Velké Polomi.  
 
VP: 
4.  S blížícími Vánočními svátky nechceme zapomenout ani na kněze, kteří zde 
působili – v naší farnosti. Proto mám nabídku pro děti a jejich rodiče: v košíku – 
na oltáři u Panny Marie si můžete „vylosovat“ jméno kněze, kterému pak 
můžete napsat nebo namalovat Vánoční pozdrav. Ke kněžím jsou připojeni i 
otcové biskupové. 
 
5. Pro starší bych rád nabídl aktivitu – tzv. dárek navíc. Jedná se o aktivitu, kdy si 
každý den můžeme něco odříct, a hodnotu odřeknuté věci můžeme „zpeněžit“ a 
tyto peníze dát do košíku u sochy Panny Marie. Tyto finanční dary bychom pak 
rádi zaslali nadaci Cesta 121, která se stará o kněze v nouzi. Díky Vám za Vaše 
otevřené srdce.  
 
  


