
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 7. 6. - 14. 6. 2015                                           10. týden v mezidobí 

Díky za úklid kostela, a přípravu Božího Těla a 1. svatého přijímání,  
také za sbírku na NEK. 

� 
Odjezd BIŘMOVANCŮ na závěrečné soustředění do RAJNOŠEK  

bude v pátek v 18:30 od kostela, podpořte  modlitbou. 
Po páteční mši svaté bude ZASVĚCENÍ rodin a farnosti Nejsvětějšímu  

Srdci Ježíšovu. Při modlitbě „Nejsladší Ježíši...“  lze získat za obvyklých 
podmínek plnomocné odpustky. 

 V 19:00 v PC ve Vsetíně v rámci Roku Zasvěceného života představí 
Tovaryšstvo Ježíšovo - JESUITY P. Josef Čunek SJ z Prahy.  

� 
ADORAČNÍ DEN 

Máme před sebou ADORAČNÍ DEN, který je zároveň dnem vzájemných 
modliteb s bohoslovci AKS Olomouc. Zahájíme ho příští neděli  v 10:30 a 

zakončíme v  v 17:00 TeDEEM a svátostným požehnáním. Podle přání otce 
arcibiskupa se mají zapojit všechny skupiny ve farnosti, zapište se prosím na 
adorační arch a vytvořte si svůj adorační program, je třeba vyčkat příchodu 

dalších adorátorů.  
Z dopisu otce arcibiskupa Jana Pastoračním radám farnosti: 

Pokud jde o naši snahu zapojovat nové lidi do života farnosti, mohli byste letos věnovat 
pozornost dobrému zorganizování adorátorů při adoračním dnu farnosti a u Božího 
hrobu na Bílou sobotu, jak jsem to objevil v jedné farnosti. Adorační den by měl být 

skutečnou slavností celého farního společenství. Vím, že každá farnost má jiné podmínky 
a nejde to všude stejně, ale co když podle místní situace rozdělíte čas adorace pro 
jednotlivé skupiny? Například: děti, mládež, zpěváci a varhaníci, otcové, matky, 

babičky a dědečkové, ale třeba i orli, skauti, hasiči, myslivci, učitelé,  podnikatelé, 
pracovníci jednoho konkrétního podniku nebo profese. Bylo by třeba ovšem každou 
skupinu a mezi nimi i jednotlivce oslovit a pozvat je osobně. Zvlášť je třeba přivítat ty, 
kteří nechodí do kostela pravidelně, ale přišli by se svou skupinou. Těm zvlášť je třeba 
připravit vhodné texty pro modlitbu či rozjímání. Do přípravy textů se mohou zapojit 

aktivnější věřící z těchto skupin, nebo mohou vést společnou pobožnost. 
   �                                                                             

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
Pan  Karel MOLEK, bytem ZDĚCHOV 154 a  

slečna Hana  GARGULÁKOVÁ, bytem VALAŠSKÁ POLANKA 256 hodlají 
uzavřít  13. května 2015 ve 13:00 ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele 

ve VALAŠSKÉ POLANCE církevní manželství.  
Je - li známa překážka, nahlaste ji na příslušné farní úřady.  

 


