
Pořad bohosluţeb ve VALAŠSKÉ POLANCE 
v týdnu od 15. 12. – 22. 12. 2013 51. týden 

Den Liturgická oslava Hodina Bohosluţby 

sobota 
14. 12. 

RORÁTY                  
Památka sv. Jana od 
Kříže, kněze a učitele 
církve 

7:45 Za † Josefa Polacha, rodiče a živou rodinu 

neděle 
15. 12. 

3. NEDĚLE 
ADVENTNÍ 

7:45 Za † Jiřího Hyžáka, rodinu a sestru 

9:30 
Za † Jiřinu a Jaroslava Kovářovy, dceru Elišku a 
živou rodinu 

pondělí 
16. 12. 

RORÁTY    
 
 
17:30 - 18.30 zpověď a 
tichá adorace NSO 

6:30 Za † 

17:00 
Za † Karla Juráně a živou rodinu a poděkování 
Pánu Bohu za 70. let a živou rodinu a ochranu a 
pomoc Boží do dalších let 

úterý 
17. 12. 

RORÁTY      
Výroční den narození 
papeže Františka                       
(17.12.1936) 
 

6:30 Za † 

středa 
18. 12. 

RORÁTY    
 
 
 

6:30 
Za † rodiče Zgarbovy a Boží požehnání pro celou 
rodinu 

17:00 
LUŢNÁ 

Za † a živé Marie z Lužné 

čtvrtek 
19. 12. 

RORÁTY    
 
 
 

6:30 Za † 

pátek 
20. 12. 

RORÁTY    
 
 
16:00 - 17:00 ZPOVĚĎ 

DĚTÍ 

6:30 Za †  

17:00 
Za † rodiče Kovářovy a Žákovy, jejich děti a živou 
rodinu 

sobota 
21. 12. 

RORÁTY                           
 
 

14:00 - 16:00 
VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ 

7:45 Za † 

neděle 
22. 12. 

4. NEDĚLE 
ADVENTNÍ 

Udělování svátosti 
nemocných 

7:45 Za † Františku Poláchovu, syna a  živou rodinu 

9:30 
Za † Aloise Haška, živou a † rodinu Pavlíkovu a 
Daňkovu 



Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 15. 12. 2013 – 22. 12. 2013                              3. týden adventní 

Díky za úklid kostela starším ţenám a také za pomocné a odborné                            

práce na faře, sbírku na opravu  FARY a také za přípravu snídaní. 
                                                                                                                       

 KONCERT CARMINY BONY A 
ČAMLÍKŮ z ČAMLÍKOVA - dětských 
pěveckých sborů, asi 100 dětí 11. ZŠ 

Malenovice od P.Waldemara dnes                                 
v 15:00 ve farním kostele ve Vsetíně.                       

 
 

Pokud máte doma ještě NEMOCNÉ, kteří by uvítali návštěvu kněze, s ním                      
se pomodlili a přijali svátosti, nahlaste je v sakristii nebo na faře a v pondělí                     

a úterý je navštívíme (mimo ty, které pravidelně navštěvujeme). 
 

V pondělí bude Pastorační rada farnosti 17:30 ve stacionáři. 
 

V pátek od 16:00 do 17:00 bude vánoční zpověď dětí, prosím povzbuďte je!!            
Večer  zveme na setkání  v  19:30 starší mládeţ do stacionáře. 

 

Společná VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ bude v sobotu                                                               
21. prosince  2013  od 14:00 - 16:00 ( přijďte prosím do 15:30).                                 

Svátost nemocných budeme udělovat společně příští 4. neděli adventní  při      
všech bohoslužbách. Přistoupit můţe: každý kdo dovršil věku 60 let a starší,                           

a nebo všichni mladší, kteří jsou vlivem nemoci v trvalém ohroţení ţivota.              
K přijetí svátosti je nutný stav milosti, tedy přijetí svátosti smíření. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ADVENT je třeba prožívat s vnitřní usebraností a touhou po 

Kristu. Oblíbeným symbolem v předvánočním čase je 
ADVENTNÍ VĚNEC, který má být místem společné 

modlitby - sv. růţence, posezením nad Písmem svatým a 
také společné místo setkávání rodiny. RORÁTY jsou pravidelně každý den 

v 6:30 (sobota 7:45). Děti chodí v průvodu s lampičkami. V 7:00  je pak 
snídaně ve scholárně. Putuje také  P. Maria.....snad bude pro „ně místo..“  

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

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

571 411 692, 731 402 160 


