
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 1. 3. - 8. 3. 2015                                                        2. týden postní 

Díky za úklid kostela,  sbírka na Halíř sv. Petra, vynesla  15 267 Kč. Díky! 
� 

Odpoledne bude ve 13:30 pobožnost Křížové cesty za naše nemocné a ty, 
kdo se o ně starají. 

� 
Místo středy bude mše svatá už v úterý v 17:45.  

V neděli bude sloužit P. Glück z Vizovic. 
� 

Na 1. PÁTEK bude od 8:00 výstav NSO,  v 17:30 Křížová cesta, v 18:00 
mše svatá pro děti a po ní svátostné požehnání. 

Na 1. SOBOTU , bude od 6:30 mše svatá a zasvěcení našich rodin 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, po ní společná modlitba 

radostného, bolestného a slavného růžence. Příležitost ke svaté zpovědi 
bude v pondělí a úterý, v pátek nikoli – P. Antonín tu bude sám, přijede až 

na mši svatou. 
� 

VÍKEND PRO MINISTRANTY 
(Vsetín, Polanka, Pozděchov) 

od příští neděle 8. 3. - úterý 10. 3. 2015 
příjezd v neděli v 17:00 na faru Pozděchov, rodiče dovezte své kluky 

autem, ukončení v úterý v 15:00, rodiče  přijeďte si pro kluky. 
Sebou: teplé oblečení, spacák, karimatka, buchta, závazně se prosím 

přihlašujte P. Antonín Fiala, kaplan tel.: 739 344 195. 
� 

Příští  neděli ve 14:00 přijměte pozvání do Vsetína  na koncert Adorare. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Popeleční středou, jsme vstoupili 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Římskokatolická farnost Valašská Polanka       

756 11 VALAŠSKÁ POLANKA 82     
P. František Král, děkan a administrátor 

571 411 692, 731 402 160 



Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 8. 3. - 15. 3. 2015                                                        3. týden postní 

Díky za úklid kostela a postní výzdobu, příští neděli třetí v měsíci  bude 
sbírka na opravu fary, UPBZ!!!! 

 � 
Dnes odpoledne v 13:30 bude pobožnost Křížové cesty za manžele. 

                                                               � 
Dnes ve 14:00 přijměte pozvání do Vsetína na koncert křesťanské hudební 

skupiny ADORARE. 
� 

VÍKEND PRO MINISTRANTY 
(Vsetín, Polanka, Pozděchov) 
neděle 8. 3. - úterý 10. 3. 2015 

příjezd dnes v 17:00 na faru Pozděchov, rodiče dovezte své kluky autem, 
ukončení v úterý v 15:00, rodiče  přijeďte si pro kluky. 

Sebou: teplé oblečení, spacák, karimatka, buchta, závazně se prosím 
přihlašujte P. Antonín Fiala, kaplan tel.: 739 344 195. 

� 
Mládež VseDě zve na MLÁDEŽNICKOU MŠI a to na pátek 13. března od 

17:00 na Vsetíně, tentokrát na téma "CHOZENÍ", opět se svědectvím 
mladých věřících. Celebrovat bude fr. P. Petr PETŘIVALSKÝ, kapucín 

z Brna. Po mši svaté beseda o řeholním životě Menších bratří. 
 
 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Popeleční středou, jsme vstoupili 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Římskokatolická farnost Valašská Polanka       

756 11 VALAŠSKÁ POLANKA 82     
P. František Král, děkan a administrátor 

571 411 692, 731 402 160 


