
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 13. 4. 2014 – 20. 4. 2014                               5. Svatý týden  

Díky za úklid kostela a brigádu na faře. Budou instalovány nové 
trámy.Odpoledne bude ještě ve Vsetíně od 14:00 – 16:00 VELIKONOČNÍ 

ZPOVĚĎ, která začne kající bohoslužbou, až pak se začne zpovídat, 
přijděte nejpozději do 15:30. V 13:30 bude Křížová cesta za mládež . 

                                                                                                                                             
Pokud máte doma ještě nemocné, kněží je zítra nebo v úterý navštíví.                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                
Zelený čtvrtek – obřady začnou v 18:00. Při bohoslužbě budou omyty nohy 

dvanácti mužům, chlapci - ministranti chodí vyhrkávat (čt - so).                                                                                            
Velký pátek – den přísného postu a újmy. V 7:00 budou Velkopáteční 

modlitby.Odpoledne v 15:00 bude Křížová cesta za hledající a nevěřící a                
1. den Novény k Božímu milosrdenství. Novéna k BM bude každý den 

v 15:00 až do Neděle Božího milosrdenství.  (7. dubna) Velkopáteční 

obřady budou v 18:00. Adorace u Božího hrobu bude po celou noc i den – 
sobotu. Po celém světě velkopáteční sbírkou lidé přispívají na chrám 

Božího hrobu v Jeruzalémě, vykonáme při přímluvách.  Rozpis služeb na 
Velký pátek a Bílou sobotu je vzadu na stolku s obětními dary. Laskavě se 

prosím zapište. Bílá sobota - V 7:00 budou Modlitby u Božího hrobu. 
Obřady Velikonoční vigilie začnou ve 20:00 před kostelem, je vhodné, aby 

při slavnosti světla byli venku všichni věřící. Při křestní bohoslužbě 
obnovíme křestní sliby, Váš dar ve sbírce z vigilie  bude na náš kostel. 

 Velikonoční neděle - při bohoslužbách v 7:45,  9:30 a v 9:00 v Lužné na 
hasičce, budou požehnány velikonoční pokrmy a beránci, bude sbírka na 
OPRAVU FARY.  Díky za každý Váš dar. Při papežském požehnání „ Utbi 

et orbi“  lze získat plnomocné odpustky – zahlazení všech trestů za 
hříchy(ČT1, TVNOE,) 

                                                                                                                                    
OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 

Pan  Pavel ZÁDRAPA, bytem Lidečko č 455 a  slečna Veronika  

ŠUJÁKOVÁ, bytem Valašská Polanka 214, hodlají uzavřít  26. dubna 2014 

ve 10:30 ve farním kostele ve Valašské Polance církevní manželství.                               
Je - li známa překážka nahlaste ji na příslušné farní úřady.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


