Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA
v týdnu od 9. 6. 2013 – 16. 6. 2013

10. týden během roku

Upřímné Pán Bůh zaplať za pomoc při vyklízení fary, také při bouracích
pracech. 24. června nastoupí fma PRINS z Přerova na podřezání fary. Cena
bude 217.320Kč. Příští neděli třetí v měsíci bude sbírka na opravu fary.
UPBZ!!! V sobotu bude brigáda vod 7:00. Na povodně lze přispět různým
způsobem, přes sbírková konta nebo přes DMS CHARITAPOMOC na tel.
číslo 87 777, nebo přímo v Charitě Vsetín u paní Blanky Valcové.

Mládeţ VSEDĚ pořádá poslední „Děkanátní mši svatou“ v pátek na
Sychrově - kazatel P. Karel Hořák, společný odchod v 18:00 od kostela, pak
noční přesun horským terénem do Růžďky, kde se přespí.

ADORAČNÍ DEN

Máme před sebou druhý vrchol Roku Eucharistie - ADORAČNÍ DEN, který
je zároveň dnem vzájemných modliteb s bohoslovci AKS Olomouc.
Zahájíme ho mší svatou v pátek v 7:00 a zakončíme v v 17:15 TEDEEM,
svátostným poţehnáním a mší svatou. Podle přání otce arcibiskupa se mají
zapojit všechny skupiny ve farnosti, zapište se prosím na adorační arch a
vytvořte si svůj adorační program, je třeba vyčkat příchodu dalších
adorátorů.
Zvláštním vrcholem Roku Eucharistie by měla být mimořádná oslava Božího Těla a
Adoračního dne farnosti. Kristus v Eucharistii se pak jistě ukáže jako lék na mnohé
naše neduhy, a když prohloubíme svůj vztah k němu, posílí i naši víru - pastýřský
list k Roku Eucharistie
Z dopisu otce arcibiskupa Jana Pastoračním radám farnosti:
Pokud jde o naši snahu zapojovat nové lidi do ţivota farnosti, mohli byste letos věnovat
pozornost dobrému zorganizování adorátorů při adoračním dnu farnosti a u Boţího
hrobu na Bílou sobotu, jak jsem to objevil v jedné farnosti. Adorační den by měl být
skutečnou slavností celého farního společenství. Vím, ţe kaţdá farnost má jiné
podmínky a nejde to všude stejně, ale co kdyţ podle místní situace rozdělíte čas adorace
pro jednotlivé skupiny? Například: děti, mládež, zpěváci a varhaníci, otcové, matky,
babičky a dědečkové, ale třeba i orli, skauti, hasiči, myslivci, učitelé, podnikatelé,
pracovníci jednoho konkrétního podniku nebo profese. Bylo by třeba ovšem kaţdou
skupinu a mezi nimi i jednotlivce oslovit a pozvat josobně. Zvlášť je třeba přivítat ty,
kteří nechodí do kostela pravidelně, ale přišli by se svou skupinou. Těm zvlášť je třeba
připravit vhodné texty pro modlitbu či rozjímání. Do přípravy textů se mohou zapojit
aktivnější věřící z těchto skupin, nebo mohou vést společnou poboţnost.

Pořad bohoslužeb ve VALAŠSKÉ POLANCE

v týdnu od 9. 6. – 16. 6. 2013
Den

Liturgická oslava

sobota
8. 6.

Památka
Neposkvrněného Srdce
Panny Marie

neděle
9. 6.

10. neděle v
mezidobí

pondělí
10. 6.
úterý
11. 6.

čtvrtek
13. 6.

Památka sv. Antonína z
Padovy

pátek
14. 6.

ADORAČNÍ
DEN

neděle
16. 6.

Hodina

Bohoslužby

7:45

Za † Aloise a Ludmilu Urubkovy, ţivé a + rodiny

9:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boţí pomoc
pro celou rodinu

18:30

Za † Františku a Antonína Kašparovy

18:30

Za † Antonína Pončíka, manţelku a ţivou rodinu

Památka sv. Barnabáše,
apoštola

středa
12. 6.

sobota
15. 6.

24. týden

17:15 TEDEUM

7:00
17:45

Za † rodiče Ondruškovy, syna Vladimíra, vnučku
Janu a ţivou rodinu

7:45

Za † rodiče Kohoutkovy, syna Ladislava, snachu,
zetě a rodiče

9:30

Za + Aloise Daňka a ţivou a + rodinu

Památka sv. Víta,
mučedníka

11. neděle v
mezidobí

Pořad bohoslužeb ve VALAŠSKÉ POLANCE

v týdnu od 16. 6. – 23. 6. 2013
Den

sobota
15. 6.

neděle
16. 6.

Liturgická oslava

25. týden

Hodina

Bohoslužby

7:45

Za † rodiče Kohotkovy, syna Ladislava, snachu, zetě
a rodiče

9:30

Za + Aloise Daňka a ţivou a + rodinu

Památka sv. Víta,
mučedníka

11. neděle v
mezidobí

pondělí
17. 6.

18:30

Za † Ladislava Kozubíka, rodinu Kozubíkovu,
Šafaříkovu, ţivou a † rodinu

Památka sv. Jana
Nepomuckého
Neumana, biskupa

18:30

Za † rodiče Konaříkovy, Jana Mička a ţivou rodinu

pátek
21. 6.

Památka sv. Aloise
Gonzagy, řeholníka

17:45

Za † Jindřicha Sivka, rodiče a jejich děti

sobota
22. 6.

Památka sv. Jana
Fishera, biskupa a
Tomáše Moora,
mučedníků

neděle
23. 6.

Slavnost
Narození sv.
Jana Křtitele patrocinium

úterý
18. 6.

středa
19. 6.

čtvrtek
20. 6.

7:00

Za † Jiřího Mikuška a rodinu

8:30

Za ţivé † Jany z farnosti

Pořad bohoslužeb ve VALAŠSKÉ POLANCE

v týdnu od 23. 6. – 30. 6. 2013
Den

Liturgická oslava

sobota
22. 6.

Památka sv. Jana
Fishera, biskupa a
Tomáše Moora,
mučedníků

neděle
23. 6.

Slavnost
Narození sv.
Jana Křtitele patrocinium

pondělí Slavnost Narození sv.
24. 6. Jana Křtitele

26. týden

Hodina

Bohoslužby

7:00

Za † Jiřího Mikuška a rodinu

8:30

Za ţivé † Jany z farnosti

18:30

Za ţivé a † členy a členky Ţivého růţence z Luţné

18:30

Za † Antonína Srbu, rodiče a ţivou rodinu

17:45

Za † Františka a Josefa Filgasovy a vnučku Jiřinu

úterý
25. 6.

středa
26. 6.

čtvrtek
27. 6.

pátek
28. 6.

sobota
29. 6.

Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka

Slavnost sv.
Petra a Pavla,
apoštolů

7:45

Zasvěcený svátek

neděle
30. 6.

13. neděle v
mezidobí

7:45

Za † Petra Ţáka a staříčky Ţákovy

9:30

Za † Rostislava Srbu a zetě Daniela

