
BOHOSLUŽBY – FARNOST VELKÁ POLOM 
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 

Úterý 22. 11. 
Sv. Cecilie, panny  

a mučednice 

17. 00  Velká Polom Za + Věrku Kozelskou a Stanislavu 
Tichou a manžely 

  Po mši svaté modlitba nešpor 

sd 
Středa 23. 11. 

16. 30   
Dolní Lhota 

Adorace a svátost smíření 

17. 00  Mše svatá 

Čtvrtek 24. 11. 
Sv. Ondřeje a druhů, 

mučedníků 

   

17. 00  Horní Lhota Mše svatá 

 
Pátek 25. 11. 

 

16. 30   
Velká Polom 

Adorace a svátost smíření 

 
17. 00  

Za + Ludmilu Šebelovou, manžela, 
syna a rodiče z obou stran 

 
Sobota 26. 11. 

   

   

Neděle 27.  11. 
1. neděle adventní 

Žehnání adventních 
věnců 

8. 30  Dolní Lhota Mše svatá 

 
10. 00  

 
Velká Polom 

Za + Zdeňka a Marii Kadulovou a 
celou rodinu 

1. 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.  

2. Na vývěskách naleznete přehled adventní nabídky pro letošní rok.  
3. V sakristiích si můžete již teď zakoupit vánoční oplatky - které se dle krásné tradice 

lámu a rozdávají na štědrý večer. Cena velkých oplatek je 15 Kč., cena malých oplatek 
je 7 Kč. 

4. Příští neděli - při mších svatých budeme žehnat adventní věnce.  
5. V době adventní budeme moci podpořit dárkem navíc jednu farnost v pohraničí. 

Smyslem této aktivity je, že si můžeme něco odřeknout a hodnotu odřeknuté věci  
(v Kč) můžeme dát do připravené pokladničky. Tímto způsobem si můžeme uvědomit, 
že jsme obdarování Bohem a ze svého dostatku se můžeme podělit s těmi, kteří tuto 
hojnost nemají. Pamatujme, že radostného dárce miluje Bůh! Díky Vám za vaší 
vstřícnost!!! 
VP: V době adventní se nebudou dávat dětem po požehnání bonbóny… 


