Pořad bohosluţeb ve VALAŠSKÉ POLANCE

v týdnu od 13. 10. – 20. 10. 2013
Den

sobota
12. 10.

neděle
13. 10.

Liturgická oslava

42. týden

Hodina

Bohosluţby

Svátek sv. Radima,
biskupa

28. neděle
v mezidobí

pondělí Památka sv. Kalista I.,
14. 10. papeže a mučedníka

úterý
15. 10.

Památka sv. Terezie od
Ježíše, panny a učitelky
církve

středa
16. 10.

Památka sv. Hedviky
Slezské, řeholnice

7:45

Za † Šujákovou a Zamoňovou, Duníkovou a živé
rodiny

9:30

Za † Ladislava Hájka, rodiče z obou stran, švagry,
švagrovou, sestru a živou rodinu

18:30

Za † rodiče Daňkovy, syna Aloise a † Františku a
Josefa Mišunovy

18:30

Za † Jaroslava Kováře, manželku Jiřinu, dceru
Elišku a živou rodinu

17:45

Za † Terezii Manovu, bratra Jana a živou rodinu

Památka sv. Ignáce,

čtvrtek
Antiochijského
17. 10. biskupa a mučedníka
pátek
18. 10.

Svátek sv. Lukáše,
evangelisty

sobota
19. 10.

Památka sv. Jana de
Brébeuf, Izáka Joguese,
kněze a druhů
mučedníků

neděle
20. 10.

29. neděle
v mezidobí

7:45

Za † rodiče Poláchovy

Den modliteb za misie

9:30

Za † Petra Rapanta, Josefa Daňka a živou rodinu

Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA
v týdnu od 13. 10. 2013 – 20. 10. 2013

28. týden během roku

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, také za pomocné práce
na faře. V 18:00 bude setkání ţen, srdečně zveme!

KNĚŢSKÁ DĚKANSKÁ KONFERENCE
U příležitosti děkanské rady - dříve konference - bude sloužit ve čtvrtek
v 9:00 s kněžími děkanátu Vsetín mši svatou ve Vsetíně Mons. Jan
Graubner. Srdečně zveme i farníky z okolí. Odpoledne od 16:00 na setkání
rodičů kněţí - rodáků do Vsetína.

MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŢENEC
„Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní.“řekl sv. Padre PIO.
Letos v pátek se budeme modlit BOLESTNÝ RŮŢENEC, začátek v 17:15.

Děkanátní animátoři zvou všechny MLADÉ v pátek do Vsetína na
zahajovací setkání na téma "Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.",
celebruje kaplan pro mládež P. Karel Hořák. Po mši svaté zveme na
besedu o Brazílii, o SDM v Riu de Janeiru v podání účastníků z našeho
děkanátu. Na to navazuje akce "Máš na víc!" v sobotu.
Je tu příležitost naučit se něco nového na 8 workshopech. Můžete se těšit
na divadelní workshop herce a studenta semináře Lukáše Graci, první
pomoc zdravotní sestřičky Katky Šeré, fotografování šikovného mladého
fotografa Honzi Srněnského, souboje Kuby Zbránka a souboru, hudební
ateliér konzervatoristky Nikčy Maňákové a také výtvarné dílny, baseball a
bubnování. Akce začíná v 7:30 registrací - i po mši svaté v 8:00, oběd je
zajištěn za poplatek 30 Kč, workshopy proběhnou ve třech blocích a kromě
nich je možné shlédnout film nebo navštívit čajovnu. Srdečně zveme! Info
nástěnka.

SVĚTOVÝ DEN MISIÍ
Příští neděli slavíme Den modliteb za misie a také HODY, při mši svaté
v 9:30 si připomeneme misie a misionáře misijním a děkovným průvodem
a darem - sbírkou na opravu fary - upřímné Pán Bůh zaplať.
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