
BOHOSLUŽBY – FARNOST VELKÁ POLOM 
Neděle 13.  11. 

33. neděle v mezidobí 
Čavisov - Slavnost              

sv. Martina 

8. 30  Dolní Lhota Mše svatá 

 
10. 00  

 
Čavisov 

 
Slavnostní mše svatá 

 
Úterý 15. 11. 

14. 00  Dolní Lhota Pohřební mše svatá 
  p. Květoslava Zachovalová 

 
Středa 16. 11. 

16. 30   
Dolní Lhota 

Adorace a svátost smíření 
17. 00  Mše svatá 

Čtvrtek 17. 11. 
Sv. Alžběta Uherská 

   
17. 00  Horní Lhota Mše svatá 

 
Pátek 18. 11. 

 

16. 30   
Velká Polom 

Adorace a svátost smíření 
 

17. 00  
Za + Aleše Mučku, sestru a švagra 
a rodiče z obou stran 

 
Sobota 19. 11. 

   
17. 00  Dolní Lhota Mše svatá s nedělní platností 

Neděle 20.  11. 
SLAVNOST  

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
Sbírka na dostavbu a 

potřeby farnosti 

8. 30  Horní Lhota Slavnostní mše svatá 
 

10. 00  
 

Velká Polom 
Za + rodinu Kubínovou, 
Neuwirtovou, Myslivcovou a. 
Vitečkovou 
Mše svatá s udílením svátosti křtu 

1. Tuto středu, 16. 11. bude v Hati sloužena mše svatá za všechny zemřelé kněze. Mše 
svatá začíná v 8. 30 hod. Pamatujme prosím v modlitbách… 

2. Ve středu, 23. 11. bychom rádi uskutečnili přátelské setkání všech těch, co se starají 
o kostely v našich farnostech - od kostelníků, těch - co uklízí, zdobí, perou, varhaníků, 
zpěváků, těch, co se starají o kněze … Setkání se uskuteční od 18. 00 hod. 
v pastoračním centru v DL. Na programu kromě přátelského posezení bude malý test 
o znalostech našich kostelů , dobrá hudba a občerstvení. Chtěli bychom takto 
poděkovat Vám všem, co jakýmkoliv způsobem pomáhají v naších kostelích. Prosím, 
poznačte si tento datum do kalendáře! Na setkání s Vámi se těší oba dva kněží  

3. Advent v naší farnosti budeme, dá - li Bůh, prožívat takto: 
- Rorátní mše svaté budou ve VP v 6. 30 hod.  (úterý, pátek - zvláště pro děti, po mši 

svaté na faře snídaně), v DL v 6. 30 hod. (středa, pátek) a v HL v 7. 00 hod.  
(čtvrtek). Rozpis naleznete na plakátcích.  

- Rozsvěcování adventních svící v DL - každou sobotu (od 26. 11.) v 18. 00 hod.  
- Adorace společenství Eucharistická hodina - pátek, 2. 12. v DL od 17. 30 hod. 
- Náboženství pro dospělé - začínáme v pátek, 2. 12. v DL od 18. 00 hod.  
- Adventní zastavení - 7. 12. „O svatém růženci“ - v kostele DL - po mši svaté  

(v tento den bude mše svatá večer v 17. 00 hod. - ze Slavnosti NPPM) - P. Jiří 
- Adventní koncert - 11. 12. v 18. 00 hod. v kostele ve VP. Informace jsou na 

plakátě.  
- „Předvánoční svátost smíření“ - 19. 12. od 17. 00 hod. (VP+DL) 


