
PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ A SLAVENÍ VÁNOC 

A NOVÉHO ROKU VE FARNOSTI VELKÁ POLOM 
 

ADVENTNÍ DOBA 

Příležitost ke svátosti smíření 

19. 12. – pondělí 

Velká Polom: 17. 00 – 18. 00 hod. 

Dolní Lhota: 17. 00 – 18. 00 hod.  
 

Poslední rorátní mše svaté 

Velká Polom – 20. 12. od 6. 30 hod. 

Dolní Lhota – 21. 12. od 6. 30 hod.  

 

VÁNOČNÍ DOBA 

Štědrý den – 24. 12. 

Kostel sv. Václava bude otevřen od 10. 00 do 12. 00 hod. 

K dispozici bude betlémské světlo. 

Mše svatá 

Velká Polom:  

15. 00 hod. – mše svatá pro rodiče s dětmi 

22. 00 hod. – mše svatá – „půlnoční“ 

Dolní Lhota 

20. 30 hod. – večerní mše svatá ze Slavnosti Narození Páně 

 



Neděle – 25. 12. Slavnost Narození Páně 

Mše svaté 

8. 30 hod. – Dolní Lhota 

10. 00 hod. – Velká Polom 

 

Pondělí – 26. 12. Svátek sv. Štěpána 

8. 30 hod. – Horní Lhota 

10. 00 hod. – Velká Polom 

17. 00 hod. – Dolní Lhota 

 

Pátek – 30. 12. Svátek sv. Rodiny 

Mše svaté s obnovou manželských slibů 

17. 00 hod. – Velká Polom 

18. 30 hod. – Dolní Lhota 

 

Sobota – 31. 12. Poděkování za uplynulý rok 2022 

Mše svatá: 16. 00 hod. – Velká Polom 

Chceme – li poznat, zda jsme už blíže Kristu, je jedinou opravdovou 

prověrkou – vděčnost. Jestliže při pohledu na dřívější léta umíme děkovat 

Bohu za všechno, co nám dal, za jeho lásku, kterou nás marnotratně 

zahrnoval, za jeho vedení, sílu a péči, s jakou nás provázel, pak jsme se 

někam dostali v duchovním životě. Nebudeme myslet, že jsme vykonali 

mnoho pro Boha. Spíše poznáme, že Bůh udělal mnoho pro nás. A to je 

konec konců to, oč jde… 



Neděle – 1. 1. 2023 Slavnost Matky Boží Panny Marie 

Mše svaté 

8. 30 hod. – Horní Lhota 

10. 00 hod. – Velká Polom 

17. 00 hod. – Dolní Lhota 
 

Bůh neprodlévá na nebesích, aniž by se o nás zajímal…  

Zní to jako hojivé zvolání uprostřed plynoucích dnů, týdnů a 

měsíců: Probuď se! Uvědom si, že Bůh přichází! Nikoli včera, 

nikoli zítra, ale dnes, teď! On není Bohem, který prodlévá na 

nebesích, aniž by se zajímal o naše dějiny, ale je to „Bůh, který 

přichází“.  

Je Otcem, který na nás nikdy nepřestává myslet a který si s 

maximální úctou vůči naší svobodě přeje se s námi setkat a přijít 

k nám; chce přijít do našeho středu a přebývat mezi námi, chce s 

námi zůstávat. K jeho příchodu ho nutí jeho vůle osvobodit nás 

od zla a smrti a od všeho, co brání našemu skutečnému štěstí. 

Bůh přichází, aby nás zachránil, spasil.  
 

Nezapomeňme si navzájem darovat čas…  

Nezapomeňme při tom množství dárků, které nakupujeme a 

dostáváme, na ten nejvlastnější dar: darovat něco sami ze sebe. 

Darovat si navzájem čas. Otevřít náš čas Bohu. Tak zmizí 

hektičnost. Tak se objeví radost, tak nastanou pravé svátky. 

Mysleme při svátečním stolování na slovo Páně: Když strojíš 

večeři, nezvi ty, kteří by tě také pozvali, ale pozvi ty, které nikdo 

nezve a kteří tě také nemohou pozvat (srov. Lk 14,12).  

Nechť vánoční svátky naplní srdce všech pokojem a mírem! 



 

Vánoční přání:  

Svět i my jsme nemocní mnoha chorobami. Betlém není jen 
nějaká stáj nebo chlév.  
 
Betlém je setkání s Boží láskou, která uzdravuje.  
Betlém je setkání s Ježíšem Kristem, kterým se Bůh dotýká osudu 
každého z nás, abychom se i my mohli svým životem dotýkat 
Boha, neboť on v nás má zalíbení.  
 
Radost z tohoto Božího daru i v příštím roce přejí:  
 

P. Jiří Filipec a P. Zdenko Vavro 


