
Pořad bohosluţeb ve VALAŠSKÉ POLANCE 
v týdnu od 29. 9. – 6. 10. 2013 40. týden 

Den Liturgická oslava Hodina Bohosluţby 

sobota 
28. 9. 

Slavnost sv. Václava, 
hlavního patrona 
českého národa 

7:45 
Zasvěcený 

svátek 
Za živé a zemřelé Marie z Lužné 

neděle 
29. 9. 

26. neděle                
v mezidobí 

7:45 
Za † Annu Pečivovou, manžela, syna Josefa a živou 
rodinu 

9:30 Za živou a † rodinu Poláchovu 

pondělí 
30. 9. 

Památka sv. Jeronýma, 
kněze a učitele církve 18:30 

Za † Jiřinu a Miroslava Blažkovy, rodiče a živé 
rodiny 

úterý 
1. 10. 

Památka sv. Terezie od 
Dítěte Ježíše, panny a 
učitelky církve 

  

středa 
2. 10. 

Památka svatých 
andělů strážných 

 

18:30 Za živou a † rodinu Grycmanovu a Kozubíkovu 

čtvrtek 
3. 10.  

 

 

  

pátek 
4. 10. 

1. pátek v měsíci 
Památka sv. Františka 
z Assisi 

17:45 
Za † rodiče Papšíkovi, dva syny, snachu, zetě, živou 
a zemřelou rodinu 

sobota 
5. 10. 

1. sobota v měsíci 
   

neděle 
6. 10. 

27. neděle                
v mezidobí 

7:45 Za živé a  † 65 - tníky a jejich rodiče a učitele 

9:30 Za živé a † 70 - tníky 

 



Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 

v týdnu od 29. 9. 2013 – 6. 10. 2013                                  26. týden během roku 

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, také za pomocné práce na 

faře pokud by mohl někdo darovat dřevo z lesa, budeme vděčni                                          
(na trámy na půdě)                                                                                                         

                                                                                                                               

Příští neděli při mši svaté v 9:30 složí nová PRF a ERF slib na další 4.roky. 
  

Na 1. pátek bude od 16:00 ADORACE NSO, příležitost ke svaté zpovědi.  
V 17:00 začne 11. ročník Světové eucharistické adorace dětí, zveme rodiče i 

děti - info dostanou děti v náboženství, prosíme udělejte si všichni čas !!! 
Následuje mše svatá pro děti v 17:45.                                                                                     

                                                                                                                                                
V sobotu  bude na  Svatém Hostýně pouť vdov a vdovců s programem - 

srdečně zveme. 
 

V měsíci Královny posvátného růţence - říjnu se doporučuje věřícím 
společná modlitba SVATÉHO RŮŢENCE  jako hradba víry proti nevěře a 

prázdnotě života a také most pro ty, kdo hledají cestu k Pánu Ježíši a Panně 
Marii. Každý den se bude modlit jiné společenství v předu u sochy                             

P. Marie  - zapište se na arch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

571 411 692, 731 402 160 
 

 
 


