
BOHOSLUŽBY – FARNOST VELKÁ POLOM 
 

Neděle 11. 9. 
24. neděle 
v mezidobí 

8. 30 Dolní Lhota Mše svatá 

 
10. 00 

 
Velká Polom 

Za + Arnošta Holaně, 
manželku, jejich sourozence 
a rodiče z obou stran 

Středa 14. 9. 
Svátek Povýšení 

svatého kříže 

 
15. 00 

 
Dolní Lhota 

Korunka k Božímu milosrdenství a 
adorace za mír 

18. 00 Mše svatá 

Čtvrtek 15. 9. 
Panny Marie Bolestné 

8. 00  Setkání seniorů – fara 
18. 00 Horní Lhota Mše svatá 

Pátek 16. 9. 
Sv. Ludmily 

17. 30  
Velká Polom 

Adorace a svátost smíření 
18. 00 Za + rodinu Kopřivovou 

Sobota 17. 9. 18. 00 Horní Lhota Mše svatá s nedělní platností 

Neděle 18. 9. 
25. neděle 
v mezidobí 

SBÍRKA 

8. 30 Dolní Lhota Mše svatá 

 
10. 00 

 
Velká Polom 

Na poděkování PB za dar 
života s prosbou o Boží 
požehnání do dalších let 

1. Od 24. srpna do 14. září jsem v lázeňské péči. V případě jakékoliv nutnosti návštěvy 
nemocného, umírajícího, pohřbu nebo jiných administrativních věcí obracejte se 
výhradně na o. Vladimíra Pavlíka - z farnosti Hrabyně. Kontakt je: 604624974 

2. Bratři a sestry, rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny 
biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a 
učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má 
konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli jsme se k 
této aktivitě připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou 
eucharistickou adoraci na tento úmysl. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým 
pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, ať 
promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír. 
Mons. Jan Graubner, předseda ČBK 
Z tohoto důvodu Vás zveme na adoraci do kostela v DL, kde od 15. 00 bude 
modlitba korunky k Božímu milosrdenství, a pak do 17. 30 tichá adorace. Od 17. 30 
bude adorace moderovaná. Prosím, přijmete pozvání k této duchovní službě a 
zapište se na papír, který je vzadu na stolku - ke službě adorace.  


