
 

BOHOSLUŽBY – FARNOST PUSTÁ POLOM 
  

 

  1.V sakristiích kostelů si můžete zakoupit objednané knížky - Evangelium na každý 
den. Cena je 90 Kč.  
2.Tuto neděli bude opět farní kavárna od 16. 00 hod. Povídání s promítáním bude 
mít Pavla Tvarůžková, zakladatelka skautingu v naší farnosti, která svým nadšením 
z Beskyd přiměla mnohé naše děti chodit do lesa, do hor a společně vytvořit bezva 
bandu, která je ochotna být tu pro druhé. Povídání bude o Ivančeně, skautské 
mohyle pod Lysou horou, místu s historií i současné místo pravidelných skautských 
mší s otcem biskupem. Na tuto kavárnu je také připraveno malé překvapení pro 
maminky a babičky. 
3.Ve středu v kostele v Pusté Polomi bude adorace od 16. 30 hod. Večerní mše svatá 
bude ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.  
4.Je možné si zapisovat úmysly na mši svatou - na měsíc květen a červen - pro kostel 
v Pusté Polomi.  
5.Od svátku Nanebevstoupení Páně budeme prožívat tzv. novénu - modlitby o dary 
Ducha Svatého před slavností Seslání Ducha Svatého. Prosím, nezapomínejme na to 
v našich rodinách - při společné modlitbě. 
 

Neděle 14. 5. 
VI. neděle 

velikonoční 
Sbírka na pomoc 

pronásledovaným 
křesťanům 

Kyjovice 8. 30 Za + Radima Bilíka a živou rodinu 

 
Pustá Polom 

 
10. 30 

 
Za + Helenu Kubešovou a jejího + 
manžela 

Pondělí 15. 5.    

Úterý 16. 5. 
Sv. Jana Nepomuckého 

Pustá Polom 14. 00 Pohřební mše svatá 

 
Středa 17. 5. 

Vigilie Svátku 
Nanebevstoupení Páně 

 
Pustá Polom 

16. 30 Adorace a příležitost ke svátosti smíření 

 
17. 00 

Za + Libuši Henrychovou, manžela, 
rodiče z obou stran a sourozence a Boží 
požehnání a ochranu Panny Marie 

 
Pátek 19. 5. 

 
Kyjovice 

16. 30 Adorace a svátost smíření 

 
17. 00 

Na poděkování za přijatá dobrodiní a 
ochranu 

 
Sobota 20. 5. 

Pustá Polom 8. 00 Volný úmysl 

Hlubočec 
Mše svatá 

s nedělní platností 

 
18. 30 

Za Annu a Josefa Krystynovy a za živou 
a + rodinu 

Neděle 21. 5. 
VII. neděle 
velikonoční 

Kyjovice 8. 30 Za + Miluši Osmančíkovou, živou a + 
rodinu 

Pustá Polom 10. 30 Za živé a + farníky 


