
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 23. 8. - 30. 8. 2015                                          21. týden během roku 

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu. A také za sbírku na 
opravu fary, která vynesla  27.710Kč . Ve středu od 17:00  bude zpověď 

dětí a školní mládeže, je třeba, aby začaly nový školní rok s čistým 
srdcem a s Boží milostí, po mši svaté bude opékání za kostelem.  

�                
Příští sobotu zveme Na Svatý Hostýn na  POUŤ RODIN A 
PEDAGOGŮ. Pro  PEDAGOGOGY bude mít přednášku  

arcibiskup Jan Graubner na téma: „Prohlubování svého vztahu ke 
Kristu skrze Eucharistii“.  

� 
Příští neděli zveme všechny školní děti na mši svatou v 9:30. Při ní 

posvětíme aktovky prvňáčkům, ale i dalším dětem. Ať si je vaše děti 
vezmou do kostela a sednou si dopředu na lavičky, zveme také učitele, 

sl. katechetku, školní zaměstnance…. 
� 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Jako křesťanští rodiče jste se zavázali, že své děti budete vychovávat 

podle Božího zákona, že je budete učit milovat Boha a lidi jak nám to 
Pán Ježíš přikázal. Náboženství je sice nepovinný předmět, ale vy jste 

povinni náboženskou výchovu zajistit a my vám k tomu chceme 
pomoci. Od 1. do 3. třídy se jedná o  přípravu na 1. svaté příjímání,  

od 4. do 9. třídy nedílná součást přípravy na biřmování.     
Pokud ještě nejsou přihlášeni, prosím přihlaste!!!                       

� 
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Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 30. 8. - 6. 9. 2015                                      22. týden během roku 

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, také všem, kteří připravili 
program na konci prázdnin pro děti a táborák. 

� 
Na  1. PÁTEK v měsíci bude od 8:00  výstav NSO,  

16:00 - 18:15 příležitost ke zpovědi,  v 18:15 svátostné požehnání a   
mše svatá 18:30. 

� 
Na 1. SOBOTU  v 6:30 společná modlitba radostného, bolestného a 

slavného růžence - v 7:30 mše svatá a  zasvěcení rodin 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.  

� 
Dnes dostanou sešitek na nálepky - postavičky ze SZ, které dostanou 

vždy v neděli při křížku po mši svaté.  
                                                               � 

POZVÁNKY NA POUTĚ 
na PROVODOV na začátek školního roku v sobotu 5. září 2015. V 11:00  
bude sloužena mše svatá, po mši svaté bude možnost Křížové cesty, a 

děti budou mít připravenou hru o poklad. 
Zveme na poutní zájezd do ŽAROŠIC k Dobré Matce Boží, patronce 

Moravy na ZLATOU SOBOTU 12. září 2015, přihlášky v sákristii. 
� 

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
V sobotu 12. září 2015 v 10:30 ve farním kostele Narození  

sv. Jana Křtitele ve VALAŠSKÉ  POLANCE uzavřou církevní 
manželství pan Pavel  BOGAR, bytem HOVĚZÍ  648 a Mgr. Lucie 

ONDRIŠÍKOVÁ, bytem VALAŠSKÁ  POLANKA 340. 
 Je - li známa překážka proti uzavření tohoto sňatku, nahlaste ji na 

příslušné farní úřady. 
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