
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 29. 12. 2013 – 4. 11. 2014                                      2. vánoční týden 

Díky za úklid kostela a květinovou a vánoční výzdobu, po odpolední mši 

svaté asi v 16:00 srdečně zveme na posezení do kulturáku.. 
 

Upřímné Pán Bůh zaplať za sbírky během Adventu a  Vánoc: celkem         Kč                         
ADVENT - Pomoc Filipínám  3.160Kč                                                                                              

Štědrý den - Na kostel             Kč  

Narození Páně -  Na kostel              Kč  
Sv. Štěpán              Kč 

Černoušek         Kč                                                                                                                                    
 

Ve středu večer v 16:00 bude společné zakončení roku 2013 mší 
 svatou na poděkování zprávou o životě farnosti, Te Deem a svátostným 

požehnáním. Nový rok je zasvěcený svátek s povinnou účastí na mši svaté, 
kterou lze splnit na Silvestra večer. 

 

Na Nový rok bude ve 14:00 novoroční svátostné požehnání. 
 

Na 1. pátek bude od 8:00 výstav NSO (k adoraci se zapisujte vzadu u 
bočního oltáře) , v 15:00 Korunka a Křížová cesta, od 16:00 příležitost ke 

zpovědi,  v 16:45  svátostné požehnání a v 17:00 mše svatá pro děti. 

Na 1. sobotu , bude od 6:30 společná modlitba radostného, bolestného a 

slavného růžence, 7:30 mše svatá s požehnáním koledníkům a zasvěcení 
našich rodin Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

 

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2014 
 

„OZNÁMENÍ PRO ÚČASTNÍKY TŘÍKRÁLOVÉHO KOLEDOVÁNÍ 2014“ 
ve farnosti Valašská polanka v sobotu 4. ledna 2014 

         Můžete pomoct i Vy, když se stanete tříkrálovými koledníky! „Každý občan 
má právo zkontrolovat si, že se skutečně jedná o tříkrálové koledníky. Vedoucí 
skupinky koledníků musí mít u sebe plnou moc – viditelně umístěnou průkazku, 

občanský průkaz a zapečetěnou pokladničku se znakem Charity České republiky“. 
  Praktické informace ohledně TKS: 

- sraz koledníků je v sobotu 4. ledna 2014 v 7:30 ve farním kostele 
- děti přijdou v   královském oblečení s korunou  
- dospělí obdrží průkazku, pokladničku  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Římskokatolická farnost Valašská Polanka       

756 11 VALAŠSKÁ POLANKA 82     
P. František Král, děkan a administrátor 

571 411 692, 731 402 160 

                                                                                                                 



                                                                     


