
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 15. 2. - 22. 2. 2015                                                6. týden v mezidobí 

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, také sbírku na opravu 
fary, UPBZ!! 

� 
Popeleční středou, která je dnem přísného postu vstoupíme do doby 
svatopostní, která nás vede k vnitřní duchovní obnově, vybízí nás 

k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování 
hříchů. Svoji hříšnost máme léčit postem, modlitbou a štědrostí. 

Křesťan nevyhledává hlučné zábavy a ohled na postní dobu má brát i 
ten kdo v tento čas uzavírá sňatek. Popelec – svátostina, se bude 

udělovat na Popeleční středu v 17:45. 
Křížová cesta 

K tradičním pobožnostem svatého postu patří křížová cesta. Papež nás 
vybízí, abychom rozjímali (kontemplovali) tvář trpícího Krista. 

Křížové cesty budou v pátek (pro děti) v 17:15. V neděli ve 13:30, kdy 
budeme prosit za konkrétní úmysly.                                                                                                        

Postní almužna 
Letos už po páté vyhlásil otec arcibiskup postní almužnu, kdo budete 

chtít, vezměte si papírovou pokladničku….. 
� 

VÝZVA KE SBÍRCE „SVATOPETRSKÝ HALÉŘ“ 
Drazí bratři a sestry, příští neděli  22. února 2015, se uskuteční každoroční 

sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“.  
V minulém roce činila tato sbírka za naši diecézi 3 287 739 Kč. Za tuto štědrost 

vám patří dík jménem Svatého otce Františka. Prostředky získané v rámci 
sbírky „Haléř svatého Petra“ jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl 

jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem 
válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v 
nouzi. Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s 
přáním preventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou potřebovat.  

� 
Ve čtvrtek mší svatou v 17:00 začíná ve Vsetíně POSTNÍ DUCHOVNÍ 

OBNOVA s karmelitánem    P. Petrem Glogarem OCD  
PROGRAM: čtvrtek - VŠICHNI, začátek 17:00 mše sv.  

pátek - MUŽI, mše sv. 17:00, 18:00 představení řádu OCD 
sobota - MANŽELÉ, SNOUBENCI,  mše sv. 16:00 farní kostel. 

PROGRAM CELÝ VE FALI, přijděte..... v Polance bude v sobotu  
21. března 2015 s P. Ladislavem Kozubíkem. 


