
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 27. 4. 2014 – 4. 5. 2014                                    2. týden velikonoční  

Upřímné Pán Bůh zaplať za sbírky během Velikonoc: celkem 51.084Kč.                         
Doba postní - Postní  almužna 7.396Kč.                                                                                              

Velký pátek - Boží hrob v Jeruzalémě  5.000Kč. 

Bílá sobota a Boží Hod - na opravu fary 30.428Kč, z toho v Lužné  5.120Kč. 
Velikonoční pondělí - na AKS 8.260Kč.                                                                                                             

 
Velký dík také patří všem brigádníkům na faře. Za rozebrání stropů, 

zašalování věnců a vybetonování, zítra prosíme silné muže v 17:00 se 
budou pokládat stropní trámy, pak se dokončí elektroinstalace a budou 
následovat omítky - budeme potřebovat ochotné brigádníky k míchačce a 

na dovoz malty, ženy také na nějaké pohoštění v poledne a večer. 
 

Tento čtvrtek  1. května 2014  zveme na 9. POUŤ RODIN DĚKANÁTU 
na Svatý Hostýn, na programu: pěší pouť (2:00 odchod od kostela 

Vsetín), na kole nebo autobusem (8:45 ze zastávek ČSAD v Polance - cena 
170Kč, děti zdarma) 9:30 Májová pobožnost - P. Šolc SJ, procesí od Vodní 
kaple, 10:15 mše svatá za rodiny - P. Ivan Fišar, děkan Zlín, oběd, 13:00 

beseda s P. Ivanem Fišarem, POSELSTVÍ SV. JOSEFA DNEŠNÍM 

RODINÁM, program pro děti, Cesta světla svátostné požehnání. Velmi 
vhodné pro děti prvokomunikanty a jejich rodiče.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
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.    

 
Na 1. pátek bude od 8:00 výstav NSO, v 15:00 Korunka, Křížová cesta, 16:00 

zpověď,  v 18:15  svátostné požehnání, 18:30 májová, 19:00 mše sv. pro děti  

Na 1. sobotu , v 6:30 společná modlitba Sv. růžence radostného, bolestného a 

slavného, 7:30 mše svatá v 8:00 a zasvěcení rodin Neposkvrněnému Srdci 

Panny Marie a Májová. Přihlášky na biřmování jsou v sákristii. 
 

MÁJOVÉ 
Nejkrásnější měsíc v roce – květen je zasvěcen Panně Marii, proto budou jako 
každoročně májové pobožnosti, začátek vždy v 18:30, sobota 8:00, v „Lužné U 

Kříža“ budeme číst příběhy ze života Anetky, Luciena a malého Daniho,  
začínáme ve středu večer, v předvečer 1. máje.  Zveme především děti, 

mládež a hlavně ty, kteří půjdou 15. června k 1. svatému přijímání.                                                      
 


