
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 20. 4. 2014 – 27. 4. 2014                               Velikonoční oktáv 

Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří připravili důstojnou oslavu Velikonoc, 
především všem, kteří jste uklidili kostel, vám, kteří jste udělali květinovou 
výzdobu a na ni přispěli, připravili Boţí hrob,  kostelníkům,  ministrantům, 

panu sbormistrovi Janu Kozubíkovi a paní Štěpánce Daňkové, bratru 
varhaníkovi za zpěvy a hudební doprovod, chlapcům za hrkání v Polance i 

Lužné,  P. Antonínu a P. Josefovi a dalším….Také za Vaše dary na Boţí hrob 
v Jeruzalémě  opravu fary, Postní almuţnu a na AKS bude zítra v pondělí. 

Při papežském požehnání „ Utbi et orbi“  lze dnes získat plnomocné 
odpustky – zahlazení všech trestů za hříchy(ČT1, TVNOE).                                            

 
Večerní bohoslužby od příštího týdne budou v 19:00.                                                                                                                                           

  
V pátek po večerní mši svaté bude možno se přihlásit ke svátosti biřmování, 

zájemci přijďte na mši svatou, kde vyplníte přihlášku - věk od 9. tř. 
                                                                                                                              

Mládeţ děkanátu  spolu s P. Karlem Hořákem a mládeží z Valašských 
Klobúk pořádají PLES MLÁDEŢE v BRUMOVĚ na KaDéčku v sobotu              

26. dubna 2014, začátek ve 20:00, hraje BREAK, bohatá tombola.                      
Vstupné 100Kč.                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                            
Zveme na Děkanátní pouť rodin na Svatý Hostýn 1. května 2014. Odjezd 

ze zastávek ČSAD v 7:45. Pouť za povolání a rodiny bude v sobotu                  
24. května 2014 na Velehradě, farnost VSETÍN bude mít asistenci a 
hudební doprovod. Zapisujte se v sákristii, cena 100Kč, děti zdarma.                                                                                                       

 

VELIKONOCE 2014 
„Hlásání Ježíše Krista, jenž nám svou smrtí a 
zmrtvýchvstáním zjevuje a sděluje nekonečné milosrdenství 
Otce, má být středem evangelizační činnosti a každé snahy o 
církevní obnovu.“ 
   
               srov. EVANGELII GAUDIUM 164 

 

„Ježíš Kristus Tě miluje, dal svůj život, aby Tě zachránil, a nyní je denně živý po Tvém 

boku, aby Tě osvěcoval, posiloval a osvobozoval“, spolu s papežem Františkem Vám  

přejeme, aby tato pravda z Vás vyzařovala nejen o letošních Velikonocích, ale i po 

všechny dny vašeho života 

                Vaši 
                                  P. Josef Mikulášek, P. Mgr. Antonín Fiala a P. František Král 

 

 


