Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA
v týdnu od 23. 6. 2013 – 30. 6. 2013

12. týden během roku

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, zváště pro slavnost titulární
Narození sv. Jana Křtitele, také za minulou sbírku na opravu fary, která
vynesla 28.138Kč, také za brigádnickou pomoc.

Pokud budete ještě chtít přispět na postižené „POVODNĚMI“ sbírka bude
příští neděli 30. června 2013 při všech bohoslužbách.

Ve středu od 17:30 bude zpověď dětí před prázdninami, při mši svaté
vyhodnotíme účast na Májových , v 19:00 bude opékání a táborák na farní
zahradě, zveme také scholu k doprovodu.

V sobotu bude církevně zasvěcený svátek Slavnost sv. Petra a Pavla apoštolů,
mše svatá bude v 7:45.

V neděli 14. července 2013 s námi rozloučí náš milý pan kaplan
P. Mgr. x. Mariusz Karkoszka, který nastoupí do farnosti Zborovice u
Kroměříže a z hanáckých Athén k nám P. Mgr. Antonín Fiala(*1980), rodák
z Nákla u Olomouce. Sám se představil v novém čísle FALI, které jsou vzadu
k disposici.

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.
arcibiskup Jan
Autobus vyjede v 7:00 od kostela ve Vsetíně, jel by také přes Polanku,
cena 150Kč, přihlášky v sákristii.

OHLÁŠLY PŘED SŇARTKEM
V sobotu 29. června 2013 v 11:30 ve farním kostele sv. Kateřiny v Lidečku
hodlají uzavřít církevní manželství pan
Jaroslav Bajger, bytem Ostrava, Dalimilova 91,
Veronilka Filgasová, Lužná 117. Je - li známa překážka proti uzavření
sňatku, nahlaste ji na příslušné farní úřady.

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 živé † Jany z farnosti

18:30

Za živé a † členy a členky Živého růžence z Lužné

18:30

Za † Antonína Srbu, rodiče a živou 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 živé a † z rodiny Bučkovy, Sekulovy a Hyžákovy

9:30

Za † Rostislava Srbu a zetě Daniela

