
 

Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 26. 1. 2014 – 2. 2. 2014                               3. týden v mezidobí 

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, práce na faře, příští sobotu 

se bude konat na faře od 8:00 brigáda, zveme ochotné muže, zejména 
zedníky, také za sbírku, která vynesla 31.000Kč. Díky také PRF a ERF za 

přípravu pastoračního plánu na rok 2014 na Svatém Hostýně.  
 

Dnes se setká společenství manželů v zasedačce KD v 17:00, srdečně 
zveme!!!! 

 
V úterý pokračují Ekumenické bohoslužby křesťanských církví v našem 

regionu v 17:00 v KD v PRLOVĚ Křesťanské sbory - kázat bude  paní 
farářka Kovářová. Po pobožnosti bude rodinné posezení, kde jste srdečně 

zváni. 
 

Příští neděli , na Svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy byl Pán Ježíš 
představen nebeskému Otci v Jeruzalémském chrámu, chceme Vaše děti - 

PRVOKOMUNIKANTY představit našemu farnímu společenství a 
spolu s jejich maminkami za ně poděkovat. Bude to při mši svaté v 9:30. 
Prosíme, aby jste přišly minimálně 15 minut před začátkem, abychom si 

mohli říct potřebné informace o tom, jak bude představení probíhat. 
Pozvěte kmotry (pokud nejsou z daleka) a vezměte sebou také křestní 

svíci dítěte (tu, kterou bude mít dítě k prvnímu svatému přijímání), kterou 
posvětíme. Po mši svaté si řekneme jak bude pokračovat bezprostřední 

příprava na 1. svaté přijímání. 
 

V pátek, na svátek patrona mládeže sv. Jana Boska, po dětské mši svaté 
zveme na promítání a besedu o Brasilii a Rio de Janeiru - setkání mládeže 

se sv. otcem Františkem, následovat bude „Modlitební večer - Spojeni 

v modlitbě“ Adorace NSO 
 

Na 1. sobotu , bude od 6:30 společná modlitba radostného, bolestného a 

slavného růžence, 7:30  a zasvěcení našich rodin Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie. 
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