
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 22. 3. - 29. 3. 2015                                                      5. týden postní 

Díky za úklid kostela, sbírku na opravu fary, která vynesla 30 466 Kč. 
Také za brigádnickou pomoc při kladení kanalisace, všem účastníkům 

duchovní obnovy a P. Ladislavu Kozubíkovi SDB(našemu Laďovi) Dnes 
odpoledne v 14:00 bude pobožnost Křížové cesty před Kristovou tváří. 
Mládeže za mládež, všechny zveme, nácvik PAŠIJÍ v 17:30 v kostele. 

� 
V rámci Generální visitace navštíví děkanát arcibiskup Mons. Jan Graubner   

v úterý 24. března 2015 ve Vsetíně:  
              14:00  setkání s děkanem a místoděkanem - farní kancelář.                                                
               15:30  setkání se spolupracovníky děkana - farní klubovna. 

                      17:30  setkání s PRF a ERF farností děkanátu - zasedačka MěÚ. 
� 

Slavnost Zvěstování Páně oslavíme ve středu mší svatou v 17:45 , je to 
jako„DEN MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU A ZA 

NENAROZENÉ DĚTI“. V Napajedlích, kde Anička Zelíková kdysi 
obětovala svůj život Bohu na smír za potraty se koná tradiční pouť: v 17:15 

adorace, v 18:00 mše sv. s otcem arcibiskupem Janem a po mši svaté se 
světelné procesí na hřbitov, kde bude Bolestný růženec. Ve Vsetíně 

v 16:00 v kapli sv. Růženy - mše svatá a modlitby  a smír za 
NENAROZENÉ. Zde v Polance po večerní bude setkání žen v přísálí KD. 

 � 
Pokud máte doma ještě nemocné, kteří by uvítali návštěvu kněze a s ním se 

pomodli a přijali svátosti, nahlaste je v sákristii.  
V pátek 16:00 - 17:45 bude zpověď dětí a mládeže. 

 � 
Odjezd mladých do Prostějova na Arcidiecézní setkání mládeže bude 

v sobotu z Polanky 6:39, sraz ČD 6:30, koupí se hromadná jízdenka, 
doprovází pan kaplan P. Antonín. Z nabídek programů např.: P. Pavel 

Šupol, vícerektor AKS, Mons. Jan Graubner, arcibiskup, P. Lukáš Jambor 
z Rajnošek, P. Libor Všetula, salesián, Matouš Venkrbec, hokejista a další.  

Biřmovanci mají setkání v rámci přípravy!!!! 
 � 

Příští  Květnou neděli posvětíme při mši svaté už v 9:15 před kostelem 
ratolesti a v průvodu spolu s dětmi půjdeme do kostela, při bohoslužbách 
budou zpívané Markovy pašije.  Pokladničky s Postní almužnou můžete 
příští neděli před bohoslužbami položit před oltář jako obětní dar, který 

Církev prostřednictvím Charity použije na pomoc lidem v nouzi.  Odpoledne 
bude ve Vsetíně  od 14:00 – 16:00 VELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ. 


