
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 22. 2. - 1. 3. 2015                                                  7. týden v mezidobí 

Díky za úklid kostela, postní výzdobu a dnešní sbírku na  
Halíř sv. Petra, sbírka na opravu fary vynesla 32 065Kč. UPBZ!!! 

� 
KŘÍŽOVÁ CESTA 

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

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

Dnes  bude Křížová cesta za kněze  a kněžský dorost.  
� 

POSTNÍ ALMUŽNA                                                                   
Letos už po šesté vyhlásil otec arcibiskup postní almužnu, která je 

pastorační aktivitou úzce navázanou na postní dobu a k ní neodmyslitelně 
patřící almužnu a péči o potřebné. Významná je zejména pro rodiny, ve 

kterých při společných modlitbách papírová schránka znázorňuje a 
inspiruje naši snahu pomoci potřebným lidem. Potřebné lidi ve svém okolí 
do svých modliteb také vkládejme a do kasičky vložme podnět k pomoci 

konkrétním jednotlivcům nebo rodinám  
                                                                 � 

V sobotu od 8:00 pokračuje KURZ PA, přednáší P. Rasťo Kršák NZ, P. Karel 
Hořák -  LITURGIKA a ThLic. František Cianciala - Církevní manželské 

právo. 
� 

DUCHOVNÍ OBNOVA pro mládež  proběhne v sobotu 28. února od 9 do 17 h ve 
Vsetíně v  pastoračním centru a v kostele. Obnovu povede P. Jindřich Poláček OP, 
olomoucký kaplan pro mládež. Na programu je kromě katechezí také diskuze ve 

skupinkách, křížová cesta s videoklipy vytvořená o. Pavlem Šupolem, diskuze nad 
otázkami ohledně víry, Církve a Boha a závěrečná mše sv. Samozřejmostí je příležitost 

ke svátosti smíření, ale také tichá adorace či možnost popovídat si s kamarády v 
čajovně. Zajišťujeme oběd, na který budeme vybírat příspěvek 40 Kč. 

Pro zájemce (dobrovolně) nabízíme také PŘEDPROGRAM a to v pátek 27. 2., začneme 
společným slavením farní mše sv. v 18 h, poté bude večeře z vlastních zásob, hry, 

adorace a film. Přespíme v pastoračním centru, kde druhý den navážeme na duchovní 
obnovu 

V neděli 8.března ve 14h přijměte pozvání do Vsetína na koncert Adorare. 
� 

Zasedání ERF bude ve středu v 16:45 
 
 


