
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 16. 3. 2014 – 23. 3. 2014                               2. týden postní 

Dnes odpoledne v 13:30 bude pobožnost Kříţové cesty za naši farnost              

a postní kázání, nácvik PAŠIJÍ v 17:30 v kostele. 
 

Díky za úklid kostela, sbírku na opravu fary, která vynesla 31 690 Kč                  
a dar 25 000Kč, také za brigádu při bourání stropů na faře. 

 
Slavnost Zvěstování Páně oslavíme vigilií v pondělí, je to „DEN 

MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŢIVOTU A ZA NENAROZENÉ 
DĚTI“. Od úterý do čtvrtka se bude malovat presbytář. 

Do děkanského kostela ve Vsetíně přijměte pozvání v úterý k modlitbám 
za nenarozené, za rodiče, kteří se rozhodují o přijetí dítěte, ale i za odpros 
za děti, kterým nebylo dovoleno přijít na svět, program: 17:00 zamyšlení, 

chvály, prosby, rozsvícení svíček za nenarozené 
18:00 mše svatá - P. Antonín Fiala 

19:00 varhanní koncert - Martin Kubát 
                      V Napajedlích, kde Anička Zelíková kdysi obětovala svůj 

život Bohu na smír za potraty se koná tradiční program: v 17:15 adorace, 
v 18:00 mše sv. s otcem biskupem Josefem a po mši svaté se světelné 

procesí na hřbitov, kde bude Bolestný růţenec. 
V Huštěnovicích v 17:00 mše svatá s otcem arcibiskupem Janem ke                

100. výročí narození Matky Vojtěchy Hasmandové, kandidátky 
blahořečení z kongregace sester sv. Karla Boromejského. 

 
Společenství starší mládeţe se setká pátek v 20:00 ve stacionáři. 

Zveme na PRAVIDELNÉ KATECHEZE katechistů na PROHLOUBENÍ 

VÍRY PO KŘTU každé pondělí a pátek v 18:45 ve Vsetíně. 
 

Předesíláme POZVÁNKU na přednášku a besedu s prof. PhDr. P. Petrem 

Piťhou, CSc., dr.  ve středu 2. března 2014 v 17:00 v PC Vsetín a                                            
3. Katechezi pro rodiče a prvokomunikanty ve čtvrtek 3. března 2014 

v 17:30 ve stacionáři a Setkání mládeže v Rožnově v sobotu 5. března 2014. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Prožíváme DOBU SVATOPOSTNÍ, která nás vede k vnitřní duchovní 

obnově, vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a 
smírnému odčiňování hříchů. Svoji hříšnost máme léčit postem, 

modlitbou a štědrostí(postní almuţna). Křesťan nevyhledává hlučné 
zábavy a ohled na postní dobu má brát i ten kdo v tento čas uzavírá 

sňatek. 
 


