
 

Pořad bohoslužeb 

Římskokatolická farnost Velká Polom 
Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov 

1. Při dnešní mši svaté se uskutečnila sbírka na dostavbu pastoračního centra a 
na opravy. Všem dárcům upřímné PBZ!!! 
2. V letošním roce budeme platit tyto zálohy: 
Velká Polom – plyn: 4200 Kč. 
                           elektřina: fara – 3650 Kč.  
                                             kostel - 1600 Kč.  
Dolní Lhota – plyn: 1700 Kč. 
                         elektřina: 500 Kč.  
Splátky – Dolní Lhota: měsíčně 15 000 Kč – na dostavbu. Letos jsme zcela 
zaplatili jednu krátkodobou zápůjčku 189.824,80 Kč ze dne 13.12.2019 vůči 
BOO. Dále se vůči farnosti platí za energie – 2200 Kč; (energie se platí z jednoho 
účtu), a na potřeby farnosti se odevzdává částka 3000 Kč. Tyto platby jsou 
měsíčné.  
V letošním roce se očekává zvýšení tzv. desátku farnosti vůči BOO. 
Jelikož stoupají náklady, probíhá jednání s BOO jak efektivně využít (komerčně) 
prostory fary a také stávající hospodářské budovy kolem fary.  
 

Neděle 16. 1. 
2. neděle v mezidobí 
Sbírka na opravy a dostavbu 

Dolní Lhota 8. 30 Mše svatá 

Velká Polom 10. 00 Volný úmysl 

Úterý 18. 1. 
Panny Marie, Matky 

jednoty křesťanů 

 
Velká Polom 

 
13. 00 

Pohřební mše svatá  
+ p. Lasák 

 
Středa 19. 1. 

 
Dolní Lhota 

16. 30 Adorace a svátost smíření 

17. 00 Mše svatá  

Čtvrtek 20. 1. Dolní Lhota 18. 00 Náboženství pro dospělé 

Pátek 21. 1. 
Sv. Anežky Římské, panny           

a mučednice 

 
Velká Polom 

16. 30 Adorace a svátost smíření 

17. 00 Za rodinu Krucinovou 

 
Sobota 22. 1.  

 
Dolní Lhota 

 
10. 00 

Na poděkování za 25 let 
manželství a 50 let života 

Horní Lhota 17. 00 Mše svatá s nedělní platností 

Neděle 23. 1. 
 

Neděle modliteb za 
jednotu křesťanů 

Sbírka – den Bible 

Dolní Lhota 8. 30 Mše svatá 

 
Velká Polom 

 
10. 00 

Na poděkování za 63 let života 
s prosbou za Boží milost a zdraví 
do dalších let 



3. Pro hladký průběh života farnosti v Dolní Lhotě se hledají ochotní lidé, kteří by 
rádi přiložili ruku k dílu. Jedná se o uklízení kostela, praní prádla – oblečení pro 
ministranty a kněze, úklid pastoračního centra. Rád bych proto svolal na tuto 
středu schůzku všech ochotných lidí, kde bychom si domluvili podrobnosti. Rád 
bych pozval i mládež a také seniory, kteří mají ještě dostatek síly a ochoty 
pomoct. Schůzka by se uskutečnila po večerní mši svaté. Již teď děkuji za 
otevřené srdce a ochotu pomoci – v našem tak pěkném společenství.  
 
4. Chci Vás povzbudit, abyste si brali domů tzv. liturgii, kde naleznete inspiraci 
pro Boží slovo… 
 
5. V pátek se bude konat setkání biřmovanců v pastoračním centru kostela 
v Dolní Lhotě. Setkání začíná v 18. 00 hod. Připomínám také možnost přihlášení 
se do tzv. katechumenátu. Rád bych začal setkávání od měsíce února.  
 
6. V uplynulém roce se uskutečnila kontrola prostor kostela ve VP a farních 
hospodářských budov. Z této kontroly byl pořízen zápis. 
 
Na základě Vaší žádosti, Vám níže zasílám výstup z kontroly interiérových prostor kostela a 
farních hospodářských budov ve Velké Polomi. 
 
Při kontrole bylo nalezeno v prostoru hospodářských budov, oratoře, za hlavním oltářem v 
presbytáři a na schodišti vedoucí do věže kostela uskladněné větší množství různých 
předmětů. 
 
Tyto předměty jsou v kolizi se schválenou potřebou účelu využívání těchto veřejných prostor. 
Jejich uskladnění je dále v rozporu s bezpečnostními a proti požárními předpisy. 
 
Je nezbytně nutné tyto předměty z výše uvedených prostor vynést, roztřídit a pokud by se 
daly ještě některé smysluplně využít, zachovat je – a uskladnit jej na vhodném místě. 
 
Pokud pro ně, již využití není a nemají žádnou zásadní účetní hodnotu, je potřeba provést 
jejich likvidaci v souladu s platnými předpisy pro nakládání s odpady. 
 
Před roztříděním a likvidací nepotřebného se provede kontrola dotčených předmětů za 
účasti mé, Vaší, dále účetní a pracovníka (ce) z majetkového odboru.  
 
Vlastimil Teper 
Biskupství Ostravsko-opavské 
Stavební a majetkový referent děkanátu Hlučín a Opava 
 

 
 
 


