Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA
v týdnu od 12. 10. - 19. 10. 2014

28. týden během roku

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, také za pomocné práce
na faře. Příští neděli oslavíme HODY, mše svaté budou v 7:45, v 9:30 a v 11:00
v Lužné v areálu, na venkovním pódiu. Ve farním kostele i Lužné bude
sbírka na opravu fary, kde máme dluh 246.840Kč, prosíme o štědrost.
UPBZ!!!!
POZVÁNKY
Ve čtvrtek do Olomouce na 2. SETKÁNÍ VDOV A VDOVCŮ
s biskupem Josefem Hrdličkou ve svatováclavské katedrále.
V pátek 17. října 2014 v 18:00 na SETKÁNÍ MLÁDEŽE S NÁSLEDNOU
ADORACÍ za mír a misie ve Vsetíně nebo Francové Lhotě.
V pátek v 19:00 na přípravu biřmovanců, na faru.
V sobotu 18. října 2014 V 9:00 do farního kostela na společnou modlitbu
Sv. růžence v rámci iniciativy "MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC"
„Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní.“řekl sv. Padre PIO.
Letos se budeme modlit RADOSTNÝ RŮŽENEC. Důležité je spojit se právě
v 9:00 s celým světem.....
Do Pastoračního centra ve Vsetíně v sobotu na SETKÁNÍ ŽEN, MAMINEK
A BABIČEK od 8:30 - 15:00 pod vedením zkušené lektorky Mgr. Františky
Böhmové na téma LASKAVOST. Viz plakátky.
ROZPIS PŮSTU V DĚKANÁTU:
Pátek:
VSETÍN, VALAŠSKÁ POLANKA
Pamatujme na úmysly otce arcibiskupa a jednání biskupů v Římě
o rodině - tedy o VÁS!!!
Dnes probíhá v celé ČR sčítání věřících......
--------------------------------------------------------------------------------------------V říjnu - měsíci Královny posvátného růžence, se doporučuje věřícím
společná modlitba SVATÉHO RŮŽENCE jako hradba víry proti nevěře
a prázdnotě života a také most pro ty, kdo hledají cestu k Pánu Ježíši a
Panně Marii. Před každou mší svatou se modlíme u sochy
P. Marie za jinou rodinu - zapište se na arch.
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