Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA
v týdnu od 18. 8. 2013 – 25. 8. 2013

19. týden během roku

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu. A také za sbírku na opravu
fary. UPBZ!!!

VÝUKA NÁBOŢENSTVÍ
Jako křesťanští rodiče jste se zavázali, ţe své děti budete vychovávat podle
Boţího zákona, ţe je budete učit milovat Boha a lidi jak nám to Pán Jeţíš
přikázal. Náboženství je sice nepovinný předmět, ale vy jste povinni
náboţenskou výchovu zajistit a my vám k tomu chceme pomoci. Od
1. do 3. třídy se jedná o přípravu na 1. svaté příjímání, od 4. do 9. třídy
nedílná součást přípravy na biřmování. Přihlásit se je možné na bočním
oltáři. Vyučuje se od 2. týdne v záři.

Srdečně zveme, zváště mladé, na multiţánrový křesťanský festival
UNITED 2013 od čtvrtka do soboty. Z katolické církve vystoupí např.
P. Vítek Zatloukal, bývalý ředitel sekce pro mládež ČBK „O bolesti,
nemoci a smrti“, P. Pavel Šupol, farář z Vracova „Ţivot bez hranic
s Nickem Vujicicem“ a Sr. Marie Immaculata Konvalinková OSF„Cesta
ze závislosti - existuje naděje“. Je možné se zúčastnit jednotlivých
programů nebo celé akce.

Díky také panu Marku Matůšovi a dalším vedoucím za organizaci farního
tábora v Semetíně.

VOBLBY NOVÉ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
V březnu se setkali aktivní farníci, kteří informovali administrátora farnosti a
jejích aktivitách, nicméně je třeba zvolit PRF a později ERF. volby proběhnou
v neděli 15. září 2013. Každý farník starší 15. let může navrhnout farníka
staršího 18. let a to do neděle 1. září 2013. Do volební komise byli jmenováni
pan Daněk Josef, Kozubík Jan a Ţák Jiří.

POZVÁNKY NA POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
V sobotu bude pouť pedagogů začátek v 10:00 a v neděli v 10:00 pouť
orelská za účasti Mons. Domika Duky a Jana Graubnera.

PŘÁNÍ JUBILANTCE POLANČANCE
Do dalších let moc dobrých(to je 3)tak raději výborných(t.j. 1) muzikantů
jako na začátku, hojnost Boţích milostí a pomoci do další „100“............

Pořad bohosluţeb ve VALAŠSKÉ POLANCE

v týdnu od 18. 8. – 25. 8. 2013
Den

Liturgická oslava

34. týden

Hodina

Bohosluţby

sobota
17. 8.

neděle
18. 8.

20. neděle
v mezidobí

pondělí
19. 8.

úterý
20. 8.

Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve

středa
21. 8.

Památka sv. Pia X.,
papeže

čtvrtek
22. 8.

Památka Panny Marie
Královny

pátek
23. 8.

Památka sv. Růženy
z Limy, panny

sobota
24. 8.

Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

neděle
25. 8.

21. neděle
v mezidobí

7:45

Za † Jaroslava Mišuna, rodiče a sourozence

9:30

Za živé a † muzikanty Polančanky z Polanky u
příležitosti 100. výročí založení

18:30

Za † rodinu Zimkovu a za ochranu a pomoc Boží
pro živou rodinu

18:30

Za † Petra Žáka a staříčky Žákovy

17:45

Za † prarodiče Blažkovy a celý rod Blažků

7:45

Za rodinu Daňkovu a Beňovu a živou rodinu

9:30

Za † Františka Kršáka, manželku a jejich rodiče

