
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 17. 5. - 24. 5. 2015                                               7. týden velikonoční  

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, ve 18:00 bude MÁJOVÁ. 
Také díky za dnešní  sbírku na opravu fary, upřímné Pán Bůh zaplať. 

� 
EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 

Díky dětem,  díky sl. katechetce, díky vám, kteří jste včera mohli prožít 
v Olomouci krásný den, při DEKu - asi 1.500 věřících, v pátek při 

DěDKu  asi 5.000 dětí. Inspirovala mě promluva Mons. Josefa Hrdličky, 
kde bychom před FEKem(Farní Eucharistický Kongres), ve dnech  3. - 4. 

června 2015 mohli vyhlásit soutěž pro děti na téma:  
1. Moje 1. svaté přijímání - výtvarná nebo slohová práce(3. - 5. třída)  

2. Práce na slova (PROSÍM - DĚKUJI - PROMIŇ - MILUJI), 
 5. - 9. tř. a SŠ, termín do konce měsíce května.  

PROGRAM FEKu: 
Středa 3. června 2015 - přednáška historie Eucharistických kongresů, 

Prof. Jitky Jonové z TF UP OLOMOUC v 19:00. 
Čtvrtek 4. června 2015, Slavnost Těla a Krve Kristovy, mše sv. 

s průvodem Božího Těla ke 4. oltářům v 18:00. 
� 

Příští neděli  o Slavnosti Seslání Ducha Svatého obnovíme závazky 
vyplývající ze svátosti biřmování. Bude také sbírka na Katolické školy. 
V arcidiecézi je  6 Mateřských školek, 6 Katolických základních škol, 4 

gymnázia a  2 Střední odborné školy.  
� 

Nadační fond Credo zve všechny páry, ale i jednotlivce, kteří chtějí zlepšit 
svůj vztah, na interaktivní seminář na téma „Komunikace a řešení 

konfliktů v manželství“. Dozvíte se, jak s partnerem dobře a efektivně 
komunikovat, vhodně řešit společné krize a čeho se ve společné komunikaci 

vyvarovat. Seminář se uskuteční v sobotu  
30. května 2015 od 9:00 -  15:00 v Aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Program povede lektorský pár - manželé Irena a Petr Smékalovi. 
Rodičům nabízíme hlídání dětí od 4 let. Přihlášku a více informací o 
programu a tématech naleznete na plakátku a také na internetových 

stránkách www.manzelstvivezline.cz 
� 

Příprava na biřmování bude v sobotu nebo v neděli odpoledne, ještě se 
domluvíme. 

 


