Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA
v týdnu od 21. 9. - 28. 9. 2014

25. týden během roku

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, také za pomocné práce na
faře, kde se klade dlažba a dnešní sbírku na opravu fary.
Na DĚKOVNOU BOHOSLUŽBU za pracovníky i uživatele charitních služeb a
za požehnání celého charitních díla, která se bude konat ve čtvrtek v 16:00
Na MLÁDEŽNICKOU MŠI SVATOU příští pátek v 17:00
Do PŘEDMANŽELSKÉ PŘÍPRAVY od pátku 26. září podzimní cyklus.
Na přednášku o FACEBOOKU - NEBEZPEČÍ INTERNETU 30. října v 17:00
ROZPIS PŮSTU V DĚKANÁTU:
Pátek:
VSETÍN, VALAŠSKÁ POLAKA
V letošním Roce rodiny , bude v našem děkanátě otevřen kurz
spolupracovníků z řad laiků k rozvinutí pastorace farností. Zřizovatelem
kurzu je otec arcibiskup Jan Graubner, který k jeho zajištění pověří kněze
děkanátu. Kurz bude zahájen 11. října 2014 v 7:30 mší svatou
v děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie ve Vsetíně. V pastoračním
centru se budou konat setkání a to vždy každou druhou a čtvrtou sobotu
dle rozpisu, který bude předem dán. Celkem je plánováno 13 sobotních
setkání od 8:00 – 13:15. Kurz bude končit závěrečnými testy 25. dubna 2015.
Tyto testy nejsou však povinné. Při závěrečné mši svaté budou pak
absolventům předány diplomy. K získání diplomu je nutná účast nejméně
na deseti setkáních. Vyplněné přihlášky je třeba odevzdat do neděle
5. října 2014. Udělejte si čas absolvovat tento kurz. Je pochopitelně otevřen i
pro každého, kdo má zájem stát se uvědomělejším křesťanem, kdo cítí
zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i lidem kolem sebe. Začít
poznávat a žít svou víru musíme začít u sebe.
Pokud si ještě někdo z mladých rozmyslel během prázdnin jít ke svátosti
biřmování, má možnost podat ještě přihlášku(možnost mají současní deváťáci
- ťačky), sejdeme se v pátek po mši svaté asi v 19:00 v kostele, biřmování se
bude udělovat o pouti v neděli 21. června 2015.

