
 

Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 2. 11. - 9. 11. 2014                                        31. týden během roku 

Díky za úklid kostela, květinovou  výzdobu, také za sbírku na MISIE, 
která vynesla 13 795 Kč, upřímné Pán Bůh zaplať, dnes je celonárodní 

sbírka na trpící křesťany ve světě. 
� 

Bohoslužby budou každý den, protože až do pátku pokračuje                             
tzv. DUŠIČKOVÝ OKTÁV MODLITEB ZA ZEMŘELÉ, kdy můžeme 

získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY, přivlastnitelné pouze duším v očistci. 
Kromě tří obvyklých podmínek  (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na 
úmysl sv. Otce)  je podmínkou pomodlit Modlitbu Páně  a Vyznání víry.  

A to vše je spojeno s návštěvou hřbitova. Zpovídá se přede mší svatou.  
Díky také za úklid, výzdobu hrobů, zvláště těch kněžských. 

Dušičková pobožnost bude také dnes v 15:00. Na  1. PÁTEK v měsíci  
bude od 8:00  výstav NSO na úmysly ČBK, v 15:00 Korunka a Křížová 

cesta, 16:00 - 17:45 příležitost ke zpovědi, sv.  požehnání, 18:00 mše svatá. 
� 

V týdnu navštíví P. František a P. Antonín  nemocné, nahlaste během 
dneška v sákristii. 

� 

Charita Vsetín sbírá v pátek od 14:00 - 18:00, v sobotu od 8:00 - 14:00 
oblečení pro Ukrajinu na kulturáku na Sychrově, věci pouze ve 

svázaných igelitových pytlích. 
� 

Centrum pro rodinu Spolu Vsetín ve spolupráci s Ligou pár páru zvou  
na kurz symptotermální metody pro manžele, snoubence a další zájemce  
o Přirozené plánování rodičovství, začátek ve čtvrtek 6. listopadu 2014  

od 18:00 v sále CPR. Kurz se uskuteční ve čtyřech setkáních. Další termíny 
budou stanoveny po domluvě účastníků kurzu 

První setkání je určeno i pro širší veřejnost.  

� 
CELODENNÍ VÝLET PRO MLÁDEŽ  ZE Vsetína, Polanky 

 a Pozděchova  od 15. - 30. let v sobotu do Olomouce, 
 odjezd z nádraží ČD Vsetín v 6:52, 6:30 sraz POLANKA ČD. 

� 
V sobotu od 8:00 - 13:00 pokračuje ve dvouhodinových blocích 3. setkání 

PASTORAČNÍHO KURZU pro pastorační asistenty v PC, přednáší                 
P. Král - „České dějiny“ a P. Zatloukal - „Litugická praxe“ a „Světová 

náboženství“ Vhodné pro současné akolyty a velké ministranty.  
Na stolečku je dušičkové vydání FALI. 

 


