
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 18. 5. 2014 – 25. 5. 2014                                    5. týden velikonoční  

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, ve 13:30 bude MÁJOVÁ. 
 

Velký dík také patří všem brigádníkům na faře, kde se dokončují omítky 
a zazdívají stropní trámy, díky fmě LUKÁŠ. Také díky za dnešní  sbírku 

na opravu fary, upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

V pátek  23. května  2014 vás zveme na 1. ročník "NOCI KOSTELŮ2014" 
v POLANCE  s následujícím programem:  

19:00 mše sv.,  po skončení mše svaté bude ve 20:00 otevření "Noci kostelů14".  
VÍT OTÁHAL - Hodonín ( TRUBKA), 
PAVEL DRLÍK  - Brno (VARHANY) 

ZDENKA JURÁŇOVÁ – Leskovec ( KLAVÍR) 
ŢÁCI ZUŠ Vsetín - VALAŠSKÁ POLANKA 

DIVINUM - ŢENSKÝ PĚVECKÝ SBOR  
MW BRASS ( ŢESŤOVÝ KVINTET) 
SCHOLA VALAŠSKÁ POLANKA 

24:00 ZÁVĚR - půlnoční poţehnání 
Mezi jednotlivými body programu bude ticho k rozjímání. Také  moţnost 

komentované prohlídky kostela, sákristie a  kůru.  
Kromě našeho katolického kostela se do "Noci kostelů14" zapojí také                                    

děkanský kostel ve Vsetíně kaple svaté Růţeny v nemocnici, kde koncert ţáků 
ZUŠ VSETÍN začíná uţ 16:30 a kostel Horního sboru CČE 

Více informací  na stránkach  www.nockostelu.cz 
 

Odjezd na pouť za POVOLÁNÍ A RODINY bude v sobotu   24. května 

2014 od kostela ve 13:15, program 15:00 sv. růţenec, 16:00 adorace NSO, 

17:00 mše sv. s otcem arcibiskupem. 

 
Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu 

Bratři a sestry v Kristu, 

prosíme Vás o účast ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční v pátek 23. a 

v sobotu 24. května. I kdyţ se někdy zdá, ţe jsou méně důleţité neţ volby vnitrostátní, v mnohém 

je to naopak. Evropské normy dnes velmi ovlivňují nejen ekonomiku, ale i postavení rodiny a 

sociální politiku, dohromady se jimi řídí půl miliardy lidí. Jsou často vnímány jako součást jakési 

obecné morálky, jejíţ dodrţování je vyţadováno i po jednotlivých státech. To je velká příleţitost, 

ale i riziko, pokud se k těmto pravidlům nevyjádříme, pokud se v nich nepokusíme udrţet ducha 

Evangelia. Zvlášť bychom si přáli, aby se o to zasadili mladí lidé, tradičně nejodváţnější obránci 

hodnot. Všechny Vás proto prosíme o účast ve volbách a o podporu těch kandidátů, kteří jsou 

připraveni hodnoty Evangelia v evropské politice prosazovat a hájit. 

K tomu Vám společně ţehnáme. 

Vaši čeští a moravští biskupové 


