
 

Pořad bohoslužeb 
Římskokatolická farnost Velká Polom 

Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov 

1. Drazí farníci, na poslední pouti seniorů v Ostravě – Hrabůvce jsme se domluvili, že bychom 
rádi uspořádali – na konci měsíce května – společnou pouť farníků do poutního kostela Panny 
Marie v Hrabyni. Snad z toho vzejde i pěkná tradice, po vzoru jiných farností, které putují na 
toto starobylé poutní místo. Jako nejlepší termín se zdá datum 31. 5., kdy v církvi slavíme 
památku Navštívení Panny Marie. Tuto společnou pouť bychom chtěli začít společnou 
modlitbou růžence v 17. 45 v kostele v Hrabyni a pak slavením mše svaté v 18. 15 hod.  
Doprava: vlastními auty, nebo autobusem, který odjíždí z VP – aut. stanice v 17. 27 hod. a 
do Hrabyně přijíždí – k obecnímu úřadu v 17. 35 hod. Z obce Dolní Lhota není dobré spojení, 
a proto moc prosím, pokud to je možné, abyste se domluvili mezi sebou a přijeli autama.  
Autobus zpět do Velké Polomi odjíždí v 19. 52 hod. Pokud byste měli jakýkoliv problém 
s odvozem – dejte mi prosím vědět. Moc také prosím ty, kteří mají možnost vzít s sebou do 
auta další lidi – o tuto pomoc a službu.  
2. V sobotu dopoledne ve VP v 9. 30 hod. přistoupí děti, které se připravují na přijetí svátosti 
smíření a eucharistie, poprvé ke svátosti smíření. K dispozici bude i jiný zpovědník pro rodiče.  
3. V neděli při mši svaté si obnovíme biřmovací závazky. Prosím, přineste si na mši svatou 
svíci a také zábranu proti stékajícímu vosku.  
4. DL: Setkání farníků k přípravě oslav sv. Cyrila a Metoděje ve středu po mši svaté v p. centru. 

Neděle 29. 5. 
7. neděle 

velikonoční 
VP: SLAVNOST 

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

 
Dolní Lhota 

 
8. 30 

 
Mše svatá 

 
Velká Polom 

 
10. 00 

Za + manžela Zdeňka Dostála a 
rodiče z obou stran 

Úterý 31. 5. 
Navštívení Panny Marie 

 
Hrabyně 

 
18. 15 

Společná pouť farnosti; zasvěcení 
naší farnosti Panně Marii 

Středa 1. 6. Dolní Lhota 18. 00 Mše svatá 
Čtvrtek 2. 6. Horní Lhota 18. 00 Mše svatá 

 
Pátek 3. 6. 

 
Velká Polom 

17. 30 Adorace a svátost smíření 
18. 00 Za ++ Václava a Marii Kozelskou 

 
Sobota 4. 6. 

Velká Polom 9. 30 1. svátost smíření pro děti a rodiče 

Horní Lhota 18. 00 Mše svatá ze Slavnosti DS 
Neděle 5. 6. 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO 
OBNOVA BIŘMOVACÍCH 

SLIBŮ 
SBÍRKA NA CHARITU 

 
Dolní Lhota 

 
8. 30 

 
Mše svatá 

 
Velká Polom 

 
10. 00 

 
Za farníky 


