
 

Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 26. 10. - 2. 11. 2014                                         30. týden během roku 

Díky za úklid kostela, květinovou  výzdobu, také za sbírku na opravu 
fary, která vynesla 41.657Kč v Polance 35.602Kč  a  6.055Kč v Lužné, 

upřímné Pán Bůh zaplať!!!! Dnes byla na MISIE. 
� 

PŮST 
Na pátek 31. listopadu 2014 vyhlásila ČBK den přísného postu za mír a 

pronásledované křesťany   a také celonárodní sbírku na pomoc lidem v těchto 
zemích příští neděli 2. listopadu 2014. UPBZ!!! 

� 
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 

V sobotu  začíná tzv. DUŠIČKOVÝ OKTÁV MODLITEB ZA ZEMŘELÉ               
(1. – 8. listopad). 1. listopadu odpoledne a na Dušičky po celý den je možné 

při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, 
přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek                 

(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce)  je podmínkou 
pomodlit se v kostele Modlitbu Páně a Vyznání víry. Taktéž je možné 

získat tyto odpustky v tomto oktávu za obvyklých podmínek, navštíví-li 
někdo hřbitov a pomodlí se  za zemřelé.  Apoštolská peniteciárie dovoluje 
přijmout plnomocné odpustky pro duše v očistci již od  25. října  pro větší 
dobro věřících, kteří  ze závažného důvodu nebudou moci navštívit hřbitov 

stanovených ve dnech.                                                             
 Dušičková pobožnost bude v neděli v 15:00. 

Příležitost ke svátosti smíření:                                                                         
STŘEDA a PÁTEK 16:00 - 18:00  
SOBOTA  a NEDĚLE 6:45 - 7:45  

1. SOBOTA 6:45 společná modlitba sv. růžence a zasvěcení rodin NSPM 
� 

POZVÁNKY 
Promítání filmu BAKHITA v Polance pro VŠECHNY v pondělí a ve 

středu od 19:00 - 21:30 na faře. 
Zájezd do MILOTIC PRO MANŽELE, pokud se do příští neděle 

nepřihlásí, autobus se zaplní ostatními dospělými  sobotu 15. listopadu 
2014, odjezd ze Vsetína ve 12:00, z Polanky ve 12:20, z Pozděchova ve 

12:40 program návštěva zámku, mše sv. v kostele Všech svatých, 
vyhlídka z věže, posezení ve vinném sklepě, návrat cca 23:00. 

CELODENNÍ VÝLET PRO MLÁDEŽ  ZE VSETÍNA, POLANKY a 
POZDĚCHOVA  od 15 – 30 let sobota 8. listopadu 2014, místo se upřesní. 

 


