
 

Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 22. 12. 2013 – 29. 12. 2013                              Vánoční oktáv 

Díky za úklid kostela a také za pomocné a odborné práce na faře, sbírku                    
na opravu  FARY, která vynesla  26 207,00 Kč,  a také za přípravu snídaní. 

                                                     

Dnes je společná VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ ve VSETÍNÉ od 14:00 - 16:00                               
( přijďte prosím do 15:30).  Poslední možnost pro ty, kdo to ještě nestihli.                 

Od Štědrého dne se zpovídat nebude!!!!!                              
 

Zítra budou poslední RORÁTY se snídaní, odpoledne pak                              
v 17:00  ŢIVÝ BETLÉM před KŮLTURÁKEM.  Srdečně zveme!!! V úterý 

na ŠTĚDRÝ DEN bude zde v 15:00 vánoční mše pro rodiny s dětmi. Ve 21:00 
vánoční hodinky -  zpěvy, srdečně zveme ty, kteří si chtějí zazpívat koledy. Ve 

22:00 bude „PŮLNOČNÍ“. O Štědrém dnu i na Boží hod bude sbírka na náš 
kostel. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Zapište se na hlídání betléma. 

 

Na BOŢÍ HOD budou bohoslužby v 7:45, 9:30 a v  11:00 na HASIČCE 

v LUŢNÉ.  Odpoledne ve 16:00 ZPÍVÁNÍ u jesliček. Ve čtvrtek na svátek          
SV. ŠTĚPÁNA budou bohoslužby v 7:45 a 9:30. V pátek v 19:30 zveme na 

vánoční koncert PS SONET a PS DVOŘÁK do děkanského kostela na 
Vsetíně. V sobotu vystoupí v 16:00 v našem kostele POLANČANKA                         

a SCHOLIČKA    z LIDEČKA na svátek Mláďátek betlémských, mučedníků, 
se koná také na Sv. Hostýně.tradiční pouť za nenarozené děti.  

 

Příští neděli o svátku sv. Rodiny manželé obnoví manţelské sliby. Prosíme 
buďte spolu. Mše svatá bude také v 15:00, po ní posezení na KULTURÁKU. 

VÁNOCE 2013 
Pomoz, Matko, naší víře!  
Otevři náš sluch Slovu, ať poznáváme Boží hlas a rozpoznáváme jeho volání. 
Probuď v nás touhu sledovat jeho kroky, ať „vyjdeme ze své země“ a 
přijmeme jeho zaslíbení. 
Pomáhej nám, ať se jeho láskou necháváme dotýkat, abychom se ho směli 
dotknout ve víře.  
Pomáhej nám, ať se mu zcela svěříme, ať věříme v jeho lásku, především 
v okamžicích soužení a kříže, v nichž je naší víře dáno růst a uzrávat. 
Připomínej nám, že kdo věří, není nikdy sám.  
                                                                                                                                                                

Franciscus pp., Lumen Fidei 60                                                                                                               Franciscus pp., Lumen Fidei 60                                                                                                                                                                                                           

Končíme Rok víry; díky Bohu za vše, co nám bylo dopřáno  prožít k jejímu upevnění. Kéž i 

na prahu Roku rodiny a dále v celém životě čerpáme z pohledu do betlémské jeskyně, ať se 

učíme  a inspirujeme od Rodiny svaté. O Vánocích, ale i v dalších dnech roku 2014 na Vás 

myslí a vše potřebné pro Vás vyprošují  

                                            Vaši  
                                                                     P. Josef Mikulášek, P. Mgr. Antonín Fiala a P. František Král 

                                                                                                                 
                                                                     

Kostel "Gloria in exelsis" na Poli Pastýřů v Betlémě 


