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

Díky za úklid kostela a dnešní sbírku na opravu fary, UPBZ!!! Příští 
sobotu bude od 8:00 brigáda na faře - rozebírání pohledů stropů, díky. 

 
Dnes odpoledne v 13:30 bude pobožnost Kříţové cesty za  Církev a 

Svatého otce Františka, po ní postní kázání P. POLÁČIKA. 
 

Z důvodu účastí kněží na teologických dnech bude mše sv. v pondělí              
v 18:30. 

   
Ve středu o Zasvěceném svátku sv. Josefa bude mše svatá v 17:00, po které 

zveme muže do zasedačky KD.  
   

Společenství mladší mládeţe se setká pátek v 19:30 ve stacionáři. 
   

Zveme na PRAVIDELNÉ KATECHEZE katechistů na PROHLOUBENÍ 

VÍRY PO KŘTU každé pondělí a pátek v 18:45 ve Vsetíně. Vsobotu pak na 
setkání pro ţeny „ŢENA POHLEDEM KRISTA“ od 8:30 - 15:00 v PC. 

Promluví Daniel Heller a Sr. Veronika Bartáková z Komunity 
blahoslavenství. 

 
Postní almuţna                                                                    

Kdo budete chtít, vezměte si papírovou pokladničku vzadu na stolečku pod 
věží 
 

Drazí kněţí a věřící 
o víkendu, 21. - 23. února 2014 jsme se spolu s mladými z celé arcidiecéze zúčastnili               
IV. Fóra mládeţe. Setkali jsme se společně s otcem arcibiskupem, abychom diskutovali 
nad tématem rodiny. V rámci fóra jsme zformulovali závěrečné poselství pro mladé, 
věřící ve farnostech a pro všechny, kteří mládež formují. Toto poselství Vám bude 
doručeno z Centra pro mládeţ a my budeme rádi, když se rozšíří ke všem farníkům.  
Chceme moc poděkovat, že jste na toto fórum vyslali delegáty z Vašich farností a 
podpořili je. Je pro nás velkou radostí, že se z našeho vsetínského děkanátu zúčastnilo 
celkem 12 mladých, což bylo druhým největším zastoupením za děkanáty. Vážíme si 
Vaší podpory. Doufáme, že poselství z fóra mládeže bude povzbuzením také pro Vás a 
Vaše farníky, ať už to sepsané, nebo to, které přinesou do Vašich farností sami mladí. 
Děkujeme za veškerou podporu mladých, schol, ministrantů a spolč, ale také nás 
děkanátních animátorů. Velmi si toho vážíme. Vyprošujeme i Vám všem a Vašim 
farnostem Boží milosti, které potřebujete.  

O. Karel Hořák, kaplan pro mládež 
Markéta Pavelková, laická zástupkyně 

 



 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Popeleční středou, jsme vstoupili do doby 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. Křesťan nevyhledává hlučné 

zábavy a ohled na postní dobu má brát i ten kdo v tento čas uzavírá 
sňatek. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Římskokatolická farnost Valašská Polanka       

756 11 VALAŠSKÁ POLANKA 82     
P. František Král, děkan a administrátor 

571 411 692, 731 402 160 
 

 


