
 

Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 10. 11. 2013 – 17. 11. 2013                               31. týden během roku 

  Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, také za pomocné práce 

na faře, kde se bední schodiště a také sbírku sbírka na opravu fary.   
Pokud by někdo chtěl přispět na pomoc postiženým na Filipínách můžetetak 

učinit do pokladničky - košíčku na stolečku nebo přes DMS CHARITASVET na 
číslo 87777.        

 

V pátek o svátku svaté Cecílie, patronky církevní hudby a zpěvu, zveme 
všechny zpěváky - schóla, sbor a hudebníky - POLANČANKA,  na 

svatocecilské posezení po mši svaté asi v 18:00, dobrou náladu sebou... 
 

Přihlašujte se prosím na oslavu konce Roku víry a 950 let arcidiecéze.                

(150Kč). Odjezd autobusu v 7:30 od kostela. Ministranti a mládež odjezd              
6:51 Vsetín z nádraží ČD. 

Každý účastník dostane před vstupem do katedrály brožurku s programem a písněmi ke mši svaté i 
adoraci V 10:00 bude mše svatá v katedrále se slavnostním vyznáním víry. 
Při odchodu z katedrály každý dostane bagetu a na 8 místech bude nachystán teplý čaj 
Nabídky na odpolední program: 
- Zdarma prohlídka katedrály, arcibiskupského muzea, arcibiskupského paláce, kaple sv. Jana 

Sarkandra a CMTF 
- Prezentace činnosti kurie s prohlídkou kanceláří 
- Prezentace činnosti katechetického centra na kurii 
- Prezentace činnosti CPR v semináři: 

o Prázdninové rodinné pobyty a pobyty pro maminky na RD 
o Příprava snoubenců na manželství 
o Kurz „Manželské večery“ 
o Programy pro děti 
o Společenství a programy pro seniory 

- Prezentace činnosti centra pro mládež v semináři: tvůrčí aktivity, hry a duchovní inspirace 
k prožití neděle 

- Prezentace centra pro školy ve škole sv. Voršily 
- Prezentace církevních škol na škole Caritas, ve škole sv. Voršily a CMŠ Ovečka 

o Den v mateřské škole: hry, tvoření, vzdělávání, zpívání, malování, tancování, odpočinek na 
lehátku a vše, co k činnostem v mateřské škole patří 

o ZŠ: floorbal, tančení s Holúbkem, korálkování, zdobení perníčků, výroba jednoduchých 
zápichů, zpívání s Broučky 

o Gymnázia: diskuse s absolventy a studenty AG, školní cimbálová muzika, tvoření 
- Prezentace semináře: program připravený pro ministranty v tělocvičně 
- Prezentace Charity: ukázka vybavení pro povodňovou pomoc, prezentace humanitární a 

rozvojové pomoci, zejména našich projektů na Haiti a Ukrajině; výstava o klinické pastorační 
praxi v nemocnicích 

- Program u sv. Mořice: četba biblických textů za doprovodu hudby 

Ve farnosti zakončíme Rok víry  a Eucharistie o Slavnosti Ježíše Krista 

Krále  příští neděli 23. listopadu 2013 společně  při slavnostním vyznání 
víry a přitom budeme v ruce držet kříž,  který vám  bude požehnán. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

      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  

manžely Tkáčovými  o růstu dítěte a o jeho potřebách na mámu a tátu od 
narození po dospělost. Tentokrát jsou na setkání zváni i tatínci. 

 

 
 


