
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA  
v týdnu od 14. 6. - 21. 6. 2015                                              11. týden v mezidobí 

Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu a také za úklid před farou, 
úklid kostela a fary před biřmováním bude v úterý ve 13:00, UPBZ!!! 

Dnešní ADORAČNÍ DEN, který je zároveň dnem vzájemných modliteb 
s bohoslovci AKS Olomouc zahájíme v 10:30 a zakončíme v   

17:00 TeDEEM a svátostným požehnáním. 
� 

Na Svatém Hostýně bude v úterý pouť kněží za vlastní posvěcení  
od 9:00, lze sledovat také přes internet www. hostyn.cz 

�   
Mládež VseDě pořádá poslední „Děkanátní mši svatou“ v  pátek  v 17:00 
v Lidečku - kazatel P. Karel Hořák KPM, doprovází scholička z Lidečka, 
po mši svaté svědectví sestřiček Verunky a Martičky Sýkorových, poté 

grilování na farní zahradě. 
� 

V sobotu přijme 5 našich farníků(celkem 15 biřmovanců) ve  
farním kostele v 10:00 svátost biřmování z rukou arcibiskupa  
Mons. Jana Graubnera, srdečně zveme, zpověď během týdne  

(po - pá 17:00 - 18:00), nácvik spolu s kmotry v pátek v 19:00, účast  
všech nutností. Sraz v sobotu v 9:30 před kostelem.  

� 
Příští neděli  při bohoslužbách v 7:45 a 9:30 oslavíme pouť ke svatému 

Janu Křtiteli. Pokud můžete, přijďte v kroji, díky.  
O pouti bude sbírka na opravu fary, UPBZ!!!! 

� 
Letošní Farní tábor se uskuteční od 18. - 25. července 2015. Pojedeme na 

nové místo, které se jmenuje Orlí hnízdo. Přihlášky u Marka Matůše. 
� 

P. Josef Mikulášek zve mladé na týdenní pobyt v RÁJI(moravském)  
9. - 14. srpna  2015, přihlášky a info u P. Josefa. Cena za pobyt 1.000Kč. 

� 
Do společenství EUCHARISTICKÉ HODINY, kterou pan arcibiskup 
avizoval na DEKu v Olomouci 16. května 2015, jejíž stanovy jsou ve 

Farních listech, se můžete přihlásit v sákristii. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Římskokatolická farnost Valašská Polanka       
756 11 VALAŠSKÁ POLANKA 82     

P. František Král, děkan a administrátor 
571 411 692, 731 402 160 


