
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 10. 3. 2013 – 17. 3. 2013                                  4. týden  postní  

Dnes odpoledne v 13:30 bude Křížová cesta za Církev a volbu papeže. 
� 

Upřímné Pán Bůh zaplať za sbírku na „Haléř sv. Petra“, která vynesla 
6.500Kč. 

� 
Mše svaté budou pravidelně pondělí, středa, pátek v 17:45 a v neděli 

7:45 a 9:30, Křížové cesty neděle 13:30 a pátek v 17:15. 
Pohřby vždy po domluvě kterýkoli den, zaopatřování nemocných po 

osobní nebo telefonické domluvě, křest hlásit alespoň měsíc dopředu a 
svátost manželství tři měsíce, kde pomáhá s přípravou Centrum pro 

rodinu SPOLU Vsetín. Je možné se domluvit telefonicky, příprava pak 
na faře u vás v Polance. 

� 
Příští sobotu bude od 15:00 – 17:00 VELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ.                    
Budou zpovídat čtyři  kněží. Prosíme, využijte této příležitosti.                                        
Od Zeleného čtvrtku a během Velikonoc se zpovídat nebude!!!! 

� 
V úterý začne KONKLAVE - volba na jehož konci bude 266 nástupce 

apoštola Petra. Volbu papeže provází velká očekávání a emoce.                        
Dnes ve 20:30 TVNOE uvede exkluzívní dokument španělské televize, 

který přesahuje spekulativní teorie moderních sdělovacích prostředků o 
tom, kdo v příštích letech povede katolickou církev. Naopak, 

prostřednictvím svědectví několika kardinálů a odborníků na církevní 
právo a historii si představíme pozadí papežské volby a dějinný pohled 
na fenomén konkláve. Jedinečné archivní záběry ze všech papežských 

voleb 20. století, které nás seznámí se zákulisím hlasování a přiblíží 
složité a tajemné rituály. (lze sledovat i živě přes internet www.tvnoe.cz)           

Podpořme i my volbu papeže modlitbou 
� 

U příležitosti Světového dne mládeže, v sobotu před Květnou nedělí 
23. března 2013 se naši mladí setkají na Velehradě se svými otci 

biskupy a kněžími. Odjezd 6:33 Horní Lideč nebo  6:52 Vsetín. Obraťte 
se na slečnu katechetku Mgr. Janu Srbovou.                                        

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