
 

Pořad bohoslužeb 

Římskokatolická farnost Velká Polom 
Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov 

 
1. Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu  
a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině. Rozhodli, že tuto neděli použijeme při 
bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou 
modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu, a vyhlašují kostelní sbírku, která bude 
tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině.  
Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc potřebným a vnitřně vysídleným na 
Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do konkrétní 
pomoci případným uprchlíkům. Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den 
Popeleční středy věřící nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu.  
2. Ve středu vstupujeme do postní doby. Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného 
postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení). V době 
postní se budeme modlit přede mší svatou pobožnost křížové cesty.  
3. V době postní se budeme při mši svaté modlit modlitbu nešpor. Tuto modlitbu se budeme 
modlit ve Velké Polomi vždy v pondělí a v DL vždy ve středu (kromě popeleční středy). 
4. V sobotu je den modliteb za bohoslovce v olomouckém semináři, prosím, pamatujme na 
ty, kteří se připravují ke svátosti kněžství.  
5. Setkání biřmovanců se uskuteční v pátek, 11. 3. v 18. 00 hod. v DL.  

Neděle 27. 2. 
 

8. neděle v mezidobí 

Dolní Lhota 8. 30 Mše svatá 

Velká Polom 10. 00 Za + Zdeňka Kašného, rodiče z obou stran a 
Boží požehnání pro živou rodinu 

 
Úterý 1. 3. 

 
 

 
 

 
 

 
Středa 2. 3. 

POPELEČNÍ STŘEDA 

Velká Polom 17. 00 Za farníky  

 
Dolní Lhota 

18. 00 Pobožnost křížové cesty 

18. 30 Mše svatá 

 
Čtvrtek 3. 3. 

Velká Polom 9. 00 Setkání seniorů – fara 

Dolní Lhota 18. 00 Náboženství pro dospělé 

 
Pátek 4. 3. 

 
Velká Polom 

16. 15 Pobožnost křížové cesty 

17. 00 Za + Oldřicha Kozelského a manželku 

Sobota 5. 3. Horní Lhota 17. 00 Mše svatá s nedělní platností 

 
Neděle 6. 3. 

 

1. neděle postní 

 
Dolní Lhota 

8. 00 Pobožnost křížové cesty 

8. 30 Mše svatá 

 
Velká Polom 

9. 15 Pobožnost křížové cesty 

 
10. 00 

Za + Anežku Jarošovou, manžela, 
dceru Boženu a duše v očistci 


