Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA
v týdnu od 24. 11. 2013 – 1. 12. 2013

34. týden během roku

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, také za pomocné práce na
faře, kde se šaluje schodiště a také sbírku na opravu fary, která vynesla
29.790 Kč.

Děkanátní CPR Spolu zve na Setkání maminek, které se uskuteční
v sobotu 30. listopadu 2013 od 8:30. v PC na Vsetíně. Beseda bude s
manţely Tkáčovými o růstu dítěte a o jeho potřebách na mámu a tátu od
narození po dospělost. Tentokrát jsou na setkání zváni i tatínci.
Mládeţ děkanátu zve na tzv. SILVESTROVSKÉTÓČO taktéž příští sobotu
30. listopadu, začátek mší svatou v 18:00 v děkanském kostele celebruje
P. Mgr. Rastislav Kršák SVD a pak pokračovat diskotékou v klubu ALCEDO
na RYBNÍKÁCH. Před půlnocí ho ukončíme uvedením do adventu a
modlitbou s Boţím poţehnáním.

V předvečer 1. ADVENTNÍ NEDĚLE zveme také k vigilii za ZA POČATÝ
LIDSKÝ ŢIVOT, ke které nás pravidelně zval Benedikt XVI. Začátek asi ve
20:00, při eucharistické adoraci budeme děkovat za vtělení Boţího Syna, který
dává každému lidskému životu pravý smysl a důstojnost, a také bude prosit o
ochranu každé lidské bytosti povolané k ţivotu.
V neděli pak začneme nový církevní rok, který v pastoračním plánu
arcidiecéze bude ROKEM RODINY. Advent je třeba prožívat s vnitřní
usebraností a touhou po Kristu. Oblíbeným symbolem v předvánočním čase je
adventní věnec, který nemá chybět v žádné rodině. Při nedělních
bohoslužbách věnce požehnáme. Přineste si je před oltář. VĚNEČKY budeme
vyrábět v pátek od 15:30 v zasedačce. Prosíme děti, aby přišly i s rodiči. Budou
pravidelně RORÁTY každý všední den od 6:30. Děti půjdou v průvodu
s lampičkami. V 7:00 pro ně bude přichystaná snídaně - občerstvení ve
scholárně.

Zveme na KONCERT PAPRSKŮ - hudební skupiny zveme v neděli
7. prosince 2013 od 17:00 do farního kostela.

Zveme děti na TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2014.
Prosíme o děti a vedoucí skupinek.

