
Pořad bohoslužeb ve VALAŠSKÉ POLANCE 
v týdnu od 25. 5. – 1. 6. 2014 19. týden 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

sobota 
24. 5. 

 
8:00 MÁJOVÁ                         
Den modliteb za církev 
v Číně 
 

15:00 
DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA 

POVOLÁNÍ NA VELEHRADĚ 

neděle 
25. 5. 

6. neděle 
velikonoční 
Den modliteb za 
pronásledované křesťany 
ve světě 
13:30 MÁJOVÁ 

7:45 Za † rodinu Mišunovu a živou rodinu 

9:30 
Za † rodiče Terezii a Josefa Filgasovy a živou 
rodinu 

pondělí 
26. 5. 

 
Památka sv. Filipa 
Neriho, kněze 
18:30 MÁJOVÁ 

19:00 Za † rodiče Srbovy, děti, snachy a živou rodinu 

úterý 
27. 5. 

Památka sv. Augustina 
z Canterbury, biskupa 
18:30 MÁJOVÁ 

  

středa 
28. 5. 

18:30 MÁJOVÁ 

 

  

čtvrtek 
29. 5. 

Slavnost 
Nanebevstoupení 
Páně Zasvěcený svátek 

18:30 MÁJOVÁ 

19:00 Za † rodiče Kašparovy a jejich děti 

pátek 
30. 5. 

Památka sv. Zdislavy, 
kněžny, matky a 
řeholnice 
Mše svatá pro děti 
18:30 MÁJOVÁ 

19:00 Za uzdravení a Boží pomoc pro nemocnou osobu 

sobota 
31. 5. 

Svátek Navštívení 
P. Marie 
8:00 POSLEDNÍ 
MÁJOVÁ                          

  

neděle 
1. 6. 

7. neděle 
velikonoční 

7:45 Za † rodiče Kovářovy, Brhlovy a živou rodinu 

9:30 
Za † Marii Kročilovu, Martu a Dominika 
Zbrankovy a živou rodinu 

 



 

Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 25. 5. 2014 – 1. 6. 2014                                    6. týden velikonoční  

Díky za úklid kostela, sbírku na opravu fary, která vynesla 37 486 Kč                  
a dar 1 000Kč, také fmě Lukáš za omítky, v sobotu bude od 8:00 brigáda 

na vyklizení fary. Také  účastníkům včerejší pouti na Velehrad, 

ministrantům a schole za výpomoc  a také za přípravu                                 

"Noci kostelů14" . Ve  13:30 zveme na MÁJOVOU. 
 

Ve čtvrtek bude Zasvěcený svátek Nanebevstoupení Páně, mše svatá bude 
v  19:00. Začne novéna k Duchu Svatému. 

 
V pátek bude po mši svaté příprava na biřmování ve skupince,                      

vemte si vyplněnou katechezi. 
 

Příští neděli při bohoslužbě v 8:30 ve Vsetíně poděkujeme rodičům, kteří 
mají pět a více dětí, následně je zveme na setkání a oběd do PC asi od 
10:00. Prosíme dovezte zvláště ty starší, umožněte jim to setkání!!!!! 

Díky vám, že jste své děti od Pána Boha přijali, DÍKY...DÍKY...DÍKY... 
 

CPRSPOLU Vsetín zve na svatodušní pouť do Pulčína v pátek 6. června 

2014, odjezd 12:45 zastávky ČSAD , pouť je určena pro seniory a děti, 

přihlaste se v sákristii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nejkrásnější měsíc v roce – květen je zasvěcen Panně Marii, bývají májové 

pobožnosti, začátek vždy v 18:30, sobota 8:00, neděle 13:30, v „Lužné U 

Kříža“ čteme příběhy ze života Anetky, Luciena a malého Daniho,  jejich 
radosti i trable z pokladů pod sněhem.  Zveme především děti, mládež, 
biřmovance a hlavně ty, kteří půjdou 15. června k 1. svatému přijímání. 

                              
 


