
 

Pořad bohoslužeb 

Římskokatolická farnost Velká Polom 
Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov 

1. V úterý ve VP a ve středu v DL se bude konat oslava svátku Obětování Páně – 
tzv. Hromnic. Při mši svaté se budou žehnat tzv. Hromničky – svíce, které se 
zapalují při různých příležitostech souvisejících s modlitbou za ochranu. Tato 
mše svatá se koná s průvodem – s rozžatými svíci. Proto začátek mše svaté ve VP 
bude venku u misijního kříže a v DL před sakristií. Prosím, přineste si na mši 
svatou svíce s ochranou proti kapání vosku na lavice, nebo podlahu. 
2. Již dopředu oznamuji, že u příležitosti památky Panny Marie Lurdské – a 
světového dne nemocných – 11. února, se bude v naší farnosti udílet svátost 
pomazání nemocných – při mši svaté. V Dolní Lhotě se tato svátost bude udílet 
10. 2., a ve Velké Polomi 11. 2. 
3. Ačkoliv ještě máme v paměti Vánoce, pomalu ale jistě se blíží postní doba. 
V postní době je dobrým zvykem prožívat modlitbu křížové cesty – společně 
v kostele. Pobožnost křížové cesty se budeme modlit jak v kostele ve Velké 
Polomi, tak v Dolní Lhotě. Ve Velké Polomi v pátek a v neděli, v Dolní Lhotě ve 
středu a v neděli. Chtěl bych Vám všem nabídnout vedení této modlitby. Pokud 
chcete, můžete se zapsat na papír, který je vzadu na stolku. Pobožnost křížové 
cesty bude vždy půl hodiny přede mši svatou.  
4. Přeji všem farníkům a návštěvníkům požehnanou neděli.  

Neděle 30. 1. 
 

4. neděle v mezidobí 

Dolní Lhota 8. 30 Mše svatá 

 
Velká Polom 

 
10. 00 

Za + Janu Gajdorusovou, manžela 
a rodiče z obou stran 

Úterý 1. 2. 
Vigilie svátku Obětování 

Páně – Hromnice 

 
Velká Polom 

 
17. 00 

 
Na poděkování za dar manželství 

Středa 2. 2. 
Svátek Obětování Páně 

 
Dolní Lhota 

16. 30 Adorace a svátost smíření 

17. 00 Mše svatá  

Čtvrtek 3. 2. Dolní Lhota 18. 00 Náboženství pro dospělé 

 
Pátek 4. 2. 

První pátek v měsíci 

 
Velká Polom 

16. 30 Adorace a svátost smíření 

 
17. 00 

Za + Luďka Mrkvicu a Luboše 
Galíka 

Sobota 5. 2. Dolní Lhota 18. 00 Večer chval 

Neděle 6. 2. 
 

5. neděle v mezidobí 

Dolní Lhota 8. 30 Mše svatá 

 
Velká Polom 

 
10. 00 

Na poděkování za dar života, 
ochranu Panny Marie a vedení 
Duchem Svatým 


