
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 26. 4. - 3. 5. 2015                                                 2. týden velikonoční  

Díky za úklid kostela a dnešní sbírku na křesťanská média. 
Ve 14:00 zakončíme Týden modliteb za povolání  

Cestou světla a Adorací a sv. požehnáním. 
Zítra mají adoraci děti od 18:00. 

�   
Na 1. pátek od 8:00 výstav NSO, v 15:00 Korunka, Křížová cesta, 17:00 

zpověď,  v 17:45  svátostné požehnání, 18:00 májová, 18:00 mše sv.  
Na 1. sobotu , v 6:30 společná modlitba Sv. růžence, 7:30 mše sv.,  
zasvěcení rodin Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a Májová.   

V 10:00 ve Vsetíně Mons. Josef Nuzík, generální vikář udělí dekrety 
Absolventům Kurzu PA. Podrobnosti v novém čísle FALI. 

� 
Tento pátek  1. května zveme na jubilejní  10. POUŤ RODIN 

DĚKANÁTU na Svatý Hostýn, na programu: pěší pouť (:00 odchod od 
kostela Polanka), na kole nebo autobusem (7:30 zastávky ČSAD - cena 

170Kč, děti zdarma) 9:30 Májová pobožnost - P. Šolc SJ, procesí od Vodní 
kaple, 10:15 mše svatá za rodiny –  

P. Petr Dujka,člen Duchovní rady Orla ČR,    farář Dolní Bečva, 12:30 
beseda s P. Dujkou – téma: Rodina v dnešním světě, program pro děti, 

Cesta světla svátostné požehnání. Velmi vhodné pro děti 
prvokomunikanty a jejich rodiče, ti mají mši svatou v 9:00, odchod 

z Bystřice v 8:00 u hřbitova.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
� 

Zapište se, hlavně děti na DěDEK 15. května u sl. katechetky a ostatní na 
DEK 16. května v sákristii. 

 
 
 
 

MÁJOVÉ 
Nejkrásnější měsíc v roce – květen je zasvěcen Panně Marii, proto budou 

jako každoročně májové pobožnosti, začátek vždy v 18:00, budeme číst 
příběhy ze života Alessandra a Marietty, osudy rodin Serenelli a Goretti 
s nimi budeme objevovat tajemství odpuštění a Božího milosrdenství, 
začínáme ve čtvrtek večer, v předvečer 1. máje.  Zveme především děti,  

mládež a hlavně ty, kteří půjdou  31. května 2015 k 1. svatému přijímání.  
 


