
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 30. 6. 2013 – 7. 7. 2013                                  13. týden během roku 

   Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, také za dnešní sbírku na 
postižené povodněmi, také za brigádnickou pomoc. Fara je z větší části 

podřezaná fmou PRINS z Přerova. Jakmile bude vše dokončeno, bude třeba 
odstranit záklop stropů a posoudit co s nimi dále. Asi budeme pokračovat 

příští sobotu od 7:00, díky všem ochotným. 
 

V pátek bude církevně zasvěcený svátek Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
patronů Evropy a hlavních patronů Moravy, mše svatá bude v 7:45 a 17:45.   
Poutní mše svatá v Bratřejově bude v 10:30, srdečně zve P. Jindřich Peřina.                  
Je také 1. pátek v měsíci. Plánovaný táborák uděláme v pátek po mši svaté 

v podvečer.                                                                                                                         
 

VELEHRAD 2013 
Rád bych Vás pozval k účasti na slavnostní mši, která se na Velehradě 

uskuteční v pátek 5. července 2013. Věřím, že tato pouť bude pro všechny 
zúčastněné jedinečnou příležitostí, jak oslavit probíhající výročí příchodu 

soluňských bratří a s tím související Rok Eucharistie, ale i také Rokem víry. 
Sv. otec František posílá svého legáta, kardinála Josipa Bozaniče z 

Chorvatska. V předvečer se koná tradiční koncert lidí dobré vůle, začátek ve 
20:00 na Stojanově náměstí..                                                      

                                                                                              arcibiskup Jan 
Autobus vyjede v 7:00 od kostela ve Vsetíně, jel by také přes Polanku, cena 

150Kč, přihlášky v sákristii. 
 

      
 
 
 
 
 
 

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

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

571 411 692, 731 402 160 
 
                                                    



Pořad bohoslužeb ve VALAŠSKÉ POLANCE 
v týdnu od 30. 6. – 7. 7. 2013 27. týden 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

sobota 
29. 6. 

Slavnost sv. 
Petra a Pavla, 
apoštolů 

Zasvěcený svátek 

7:45  

neděle 
30. 6. 

13. neděle v 
mezidobí 

7:45 Za živé a † z rodiny Bučkovy, Sekulovy a Hyžákovy 

9:30 Za †  Rostislava Srbu a zetě Daniela a živou rodinu 

pondělí 
1. 7. 

 18:30 Za † Aloise a Boženu Hájkovy a živou rodinu 

úterý 
2. 7. 

   

středa 
3. 7. 

Svátek sv. Tomáše, 
apoštola 

 

18:30 Za † manžele Strhákovy 

čtvrtek 
4. 7. 

Památka sv. Prokopa, 
opata 

 

  

pátek 
5. 7. 

Slavnost sv. 
Cyrila a 
Metoděje 

Zasvěcený svátek 

7:45 Za † rodiče Filgasovy, syny Stanislava a Antonína 

17:45 
Za † Cecili Baránkovou, manžela, rodiče Martínkovy 
a živou rodinu 

sobota 
6. 7. 

1. sobota v měsíci  
sv. Marie Goretti, 
panny a mučednice 

  

neděle 
7. 7. 

14. neděle v 
mezidobí 

7:45 Za  živé a †  členy a členky Živého růžence z Lužné 

9:30 Za †  rodiče Hyžákovy a živou rodinu 



 


