
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 30. 3. 2014 – 6. 4. 2014                               4. týden postní 

Dnes odpoledne v 13:30 bude pobožnost Kříţové cesty za naše rodiny            

a postní kázání, nácvik PAŠIJÍ v 17:30 v kostele, společenství manţelů 

bude v zasedačce KD. 
 

Díky za velký úklid a výmalbu kostela, také za brigádu na faře,  další na 
odstranění stropních podhledů bude v sobotu od 8:00. 

 
V týdnu navštíví P. František a P. Antonín naše nemocné. 

  
POZVÁNKY 

na přednášku a besedu s prof. PhDr. P. Petrem Piťhou, CSc., dr.                         
na téma: ABY SE DĚTI SPRÁVNĚ VYVÍJELY 

pro rodiče, pedagogy a ostatní zájemce o vlivu školy, rodiny, médií na 
výchovu dětí. Předškolní výchova. 

ve středu 2. dubna 2014 v 17:00 v PC ve Vsetíně.                                                                           
Na  3. Katechezi pro rodiče a prvokomunikanty ve čtvrtek                                      

3. dubna 2014 v 18:30 ve stacionáři. Účast jednoho z rodičů podmínkou. 
 

Na 1. pátek bude od 8:00 výstav NSO (k adoraci se zapisujte vzadu u 
bočního oltáře) , v 15:00 Korunka, od 15:00 příležitost ke zpovědi,  v 16:15  

svátostné požehnání a 16:30 Kříţová cesta a v 17:00 mše svatá pro děti. 

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

slavného růţence, 7:30 mše svatá a zasvěcení našich rodin 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

 
U příležitosti Světového dne mládeţe, se v sobotu naši mladí setkají na na 

DĚKANÁTNÍM  SETKÁNÍ MLÁDEŢE  
v ROŢNOVĚ POD RADHOŠTĚM                                                                                   

Začátek v 9:00: Můžete se těšit na pestrý program a katechezi o. Marka Orka Váchy. Volitelné 
přednášky, dílny, sporty, křížovou cestu, adoraci. Přednášky například na téma partnerství, 

křesťanství ve filmu, bojová umění, worship aneb jak dělat umění pro Boha, život v semináři, GPS 
na cestu Božím slovem, svědectví o životě týmáka (pracovníka s mládeží) či o životě bl.Chiary Luce 

Badano a další. Samozřejmě nebude chybět příležitost ke sv.smíření či přímluvné modlitbě a 
závěrečná mše sv. Pojeďte zažít společenství radosti z víry, povzbudit se, seznámit, poznat něco 

nového. Každý si najde své. Těší se animátoři a o.Kája Hořák.  
Cena 30 Kč, oběd z vlastních zásob. předpokládaný závěr 17:15.                                                                                                                             

odjezd 6:52 ČDVsetín(sraz 6:30), návrat 19:15 do VS. 
 


