
BOHOSLUŽBY – FARNOST VELKÁ POLOM 
 

NEDĚLE 24. 7. 
17. neděle  
v mezidobí 

8. 30 Dolní Lhota Mše svatá 

10. 00 Velká Polom Za farníky (malý krmáš) 

STŘEDA 27. 7. 18. 00 Dolní Lhota Mše svatá 
 

PÁTEK 29. 7. 
17. 30  

Velká Polom 
Adorace 

18. 00 Volný úmysl 
 

SOBOTA 30. 7. 
12. 00 Dolní Lhota Na poděkování za dar života 
18. 00 Horní Lhota Mše svatá s nedělní platností 

NEDĚLE 31. 7. 
 

18. neděle  
v mezidobí 

8. 30 Dolní Lhota Mše svatá 
 

10. 00 
 

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

 
1. Minulou neděle se uskutečnila sbírka na potřeby farnosti. Ve VP se vybralo 

5272 Kč., v DL se vybralo ve sbírce 7020 Kč., a v pokladničce bylo 1700 Kč. Všem 
dárcům PBZ!!! 

2. Děkuji všem těm, kteří stále přispívají do DMS fondu. V uplynulých dnech na 
účet VP přišlo 1000 Kč., a na účet DL přišlo 250 Kč. Upřímné PBZ!!! 

3. Prosím rodiče o vyplnění a odevzdání přihlášek na výuku náboženství pro nový 
školní rok. Děkuji za pochopení… 

4. Již dopředu oznamuji, že letošní pouť na mariánské poutní místo v Hrabyni se 
uskuteční v neděli, 14. srpna. Abychom se mohli této poutě v co nejvyšším 
počte účastnit, budou bohoslužby v sobotu s nedělní platností (13. 8.) Nedělní 
mše svaté – v den poutě – 14. srpna – nebudou. Prosím, využijme možnost 
putovat k Panně Marii a vyprošovat si potřebné milosti.  

 
 
 
Často uvažujeme, jak se máme modlit, a toužíme se to naučit tak jako apoštolové… 
Máme už určité zkušenosti s modlitbou, a přece se nám občas zdá, jako bychom se 
modlit neuměli nebo konstatujeme, že se asi modlíme špatně, když naše modlitby 
nejsou vyslyšené. To první, v čem se opět potřebujeme ubezpečit je, že Bůh vyslechne 
každou modlitbu, i když na ni někdy odpovídá jinak, než očekáváme. Ale vždycky je to pro 
nás a pro naše dobro to nejlepší, co nám ve své lásce a moudré prozřetelnosti může 
dát… 


