
BOHOSLUŽBY – FARNOST VELKÁ POLOM 
Neděle 23. 10. 
Misijní neděle 
Sbírka na misie 

8. 30  Dolní Lhota Mše svatá 

 
10. 00  

 
Velká Polom 

Za + Annu Kudelovou, manžela, 
dva syny a dceru a za duše v oč. 

 
Úterý 25. 10. 

 
15. 00  

 
Velká Polom 

Pohřební mše svatá – Drahomíra 
Drozdková 

 
Středa 26. 10. 

  
Dolní Lhota 

 
18. 30  Mše svatá 

 
Čtvrtek 27. 10. 

   
   

 
Pátek 28. 10. 

 
7. 00 

 
Velká Polom 

Za + Štěpánku Kadulovou, 
manžela a zetě 

  
Sobota 29. 10. 

 
17. 00 Čavisov Mše svatá s nedělní platností 

   
Neděle 30. 10. 

 
31. neděle v 

mezidobí 

8. 30  Dolní Lhota Mše svatá 
 
 

10. 00 

 
 

Velká Polom 

 
Za + Jana Tkadlece, syna Jana, 
Boženu Kozelskou a Václava 
Kozelského 

1. Dnes po mši svaté ve VP můžete podpořit misie zakoupením tzv. misijního koláče. 
Chci moc poděkovat ženám z Horní Lhoty a Čavisova za podporu a pomoc pří 
organizaci této akce na podporu misií.  

2. Do konce října musíme zaplatit druhou polovinu do diecézního mzdového a 
solidárního fondu. Naše farnost má celkem zaplatit 49 650 Kč. Zatím jsme zaplatili 
první polovinu - 24 825 Kč. Bylo rozhodnuto, že každý dospělý účastník bohoslužeb 
přispěje částkou 250 Kč. Chci opět povzbudit ty, kteří ještě zapomněli přispět, aby tak 
učinili. Peníze můžete odevzdat osobně kněžím, nebo dat do sbírky, nebo zaslat na 
účet farnosti… Moc děkuji za pochopení! 

3. Od této neděle budu doprovázet poutníky v Říme. V případě zaopatřování, nebo 
pohřbu, volejte prosím ŘKF Pustá Polom. 

4. DL: Chci moc a moc poděkovat všem těm, co připravovali slavnost svátosti biřmování. 
Mé poděkování patří ministrantům, paní kostelnici, těm, co zdobili, připravovali 
kostel, pastorační centrum, panu varhaníkovi, schole, všem těm, co uklízeli… mé 
poděkování patří biřmovancům za veškerou jejich přípravu… děkuji také hudebníkům, 
těm, co připravovali oběd a obsluhovali. Velice krásně to shrnul otec biskup Martin, 
když mi psal sms: „Díky za milou atmosféru při biřmování i pohoštění. Díky taky za 
všechny dary a pěkný ornát. Pokojné dny. + b. Martin“ 

5. Pozor - v neděli, 30. 10. se mění čas. O hodinu déle budeme spát … 


