Pořad bohosluţeb ve VALAŠSKÉ POLANCE

v týdnu od 22. 9. – 29. 9. 2013
Den

Liturgická oslava

sobota
21. 9.

Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty

neděle
22. 9.

25. neděle
v mezidobí

pondělí Památka sv. Pia
23. 9. z Pietrelciny, kněze

39. týden

Hodina

Bohosluţby

7:45

Za † Ludvíka a Ludmilu Daňkovy, syna Ludvíka,
manželku, zetě Josefa a živou rodinu

9:30

Za † Antonína Chupíka a živou rodinu

18:30

Za † Lidušku Daňkovou a rodiče

18:30

Za † Ladislava Kozubíka, rodinu Kozubíkovu,
Šafaříkovu, živé a zemřelé rodiny

17:45

Za † rodiče Papšíkovy, dva syny, snachu, zetě, živou
a zemřelou rodinu

úterý
24. 9.

středa
25. 9.

čtvrtek
26. 9.

Památka sv. Kosmy a
Damiána, mučedníků

pátek
27. 9.

Památka sv. Vincence
z Pauly, kněze

Slavnost svatého
sobota Václava,
28. 9.

neděle
29. 9.

hlavního patrona
českého národa

26. neděle
v mezidobí

7:45

Zasvěcený Za živé a zemřelé Marie z Lužné
svátek

7:45

Za † Annu Pečivovou, manžela, syna Josefa a živou
rodinu

9:30

Za živou a † rodinu Poláchovu

Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA
v týdnu od 22. 9. 2013 – 29. 9. 2013

25. týden během roku

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, také za pomocné práce na
faře, pokud by mohl někdo darovat dřevo z lesa, budeme vděčni (na trámy
na půdě) a sbírku sbírka na opravu fary, která vynesla 32.259Kč.

VOBLBY NOVÉ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI
Zvoleni minulou neděli do PRF byli:
Jan Kozubík - 230 hlasů
Jiří Ţák - 177 hlasů
Ludmila Grycmanová - 176 hlasů
Karel Kundera - 118 hlasů
Jmenováni do PRF byli byli:
Petr Kundera
Jana Srbová, katechetka
Eva Starůstková, kostelnice
František Šeliga, hasič
Marek Matůš, ministrant
PRF byl zvolen do Ekonomické rady farnosti: Jiří Ţák z Luţné
jmenováni byli: Josef Daněk z Polanky
Jan Kozubík z Polanky
Jan Ondrišík z Polanky
Jmenovaní sloţí slib a dostanou dekrety v neděli 6. října 2013 v 9:30.

Chlapce a děvčata starší 15. let, kteří chtějí pracovat pro mládeţ a
ministranty zveme do Arcibiskupského kněžského semináře na Kurz
MiniFor (Ministrantská formace) o pěti setkáních - víkendech, které vedou
bohoslovci AKS. Začíná se vždy v pátek a končí v neděli po obědě. Bližší
informace o MiniForu naleznete na: www.ministranti.info.
V pastoraci mládeţe významně ve farnostech a děkanátech pomáhají sami
mladí lidé, kteří podle slov bl. Jana Pavla II. jsou apoštoly svých
vrstevníků. Pro ně je určen kurz Animátor. Kurz je dvouletý, každý rok se
uskuteční pět víkendů a po prvním roce týdenní soustředění. Témata
víkendů směřují k formaci v rovině duchovní, osobnostní a k rozvoji
kompetencí v oblasti práce s dětmi a mládeží. Přihlašování je možné do
30. září 2013 na Centru mládeže v Olomouci, sám kurz probíhá na Přístavu
nebo Arše v Rajnochovicích. Více na : www.ado/mladez.cz

