
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 16. 8. - 23. 8. 2015                                         20. týden během roku 

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, za sbírku na opravu fary. Také 
POLANČANE za 3. MUZIKANTSKOU POUŤ. 

� 
 DOŽÍNKY 

oslavíme příští neděli, mše svatá v 9:30 bude obětovaná  
„Na poděkování za úrodu“ - celebruje P. Ladislav Kozubík, SDB a ve 14:00 
pak svátostným požehnáním bude pokračovat odpolední program, srdečně 

zveme. Zítra se setká v 19:00 na faře PRF. 
� 

UNITED 2015 
Srdečně zveme na multižánrový křesťanský festival UNITED 2015 
od 20. - 22. srpna 2015. Z Katolické církve vystoupí např. Kateřina 

Lachmanová, Tomáš Řehák, Pavel Helan, Jan Sokol, a další..... 
Mládež se může ubytovat na Pastoračním centru. 

� 
POZVÁNKY NA POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ 

     V  neděli v 10:15 POUŤ ORELSKÁ za účasti  Mons. Václava Slouky 
        z Brna a v sobotu 29. srpna 2015 POUŤ RODIN A PEDAGOGŮ.  

� 
Během prázdnin a dovolených jste toho mnoho krásného prožili, nebo  

ještě prožijete - podělte se s námi v dalším čísle Farních listů.  
Příspěvky pošlete na mail: favsetin@ado.cz   

Uděláte radost sobě i jiným…… Do čtvrtku  20. srpna 2015. 
  � 

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
V sobotu 29. srpna 2015 v 11:00 ve farním kostele Narození  

sv. Jana Křtitele ve VALAŠSKÉ  POLANCE uzavřou církevní manželství pan 
Jan  KOZUBÍK, bytem VALAŠSKÁ  POLANKA  277 a Jana LUKÁŠOVÁ, 
bytem VALAŠSKÁ  POLANKA 153. Je - li známa překážka proti uzavření 

tohoto sňatku, nahlaste ji na farní úřad. 
  � 

ROK SVATÉHO  JANA BOSKA   
Dnes  si připomínáme 200 let od  narození sv. Jana Boska, otce a učitele mládeže. 

Můžeme získat plnomocné odpustky   za obvyklých podmínek ( svátost smíření, svaté přijímání a 
modlitba na úmysl sv. Otce) v duchu pokání a bratrské lásky pro zemřelé, kteří se nacházejí v očistci,  
1. pokud se zúčastní bohoslužeb konaných k poctě svatého Jana Boska nebo před jeho ostatky nebo 

obrazem( součástí modliteb by měla být modlitba Páně, vyznání víry , modlitba k Panně Marii a 
invokace k Donu Boskovi). 

2. Zbožní křesťané, kteří jsou omezeni kvůli nemoci nebo stáří , mohou rovněž získat plnomocné 
odpustky za obvyklých tří výše zmíněných podmínek a při recitování zmíněných modliteb v místě, kde 

bydlí, před obrázkem Dona Boska,ve spojení s jubilejními oslavami. 


