
 

Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 18. 10. - 25. 10. 2015                                       29. týden během roku 

Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, Polančance, schole a 
dalším, kteří připravili tuto slavnost.  Ve 14:30 bude Misijní Růženec  
a svátostné požehnání. Sbírka na MISIE   bude příští týden, pokud 

můžete, přispějte. UPBZ!!!   
� 

DÍKY také všem účastníkům závěrečné slavnosti Národního 
eucharistického kongresu včera v Brně, také všem, kteří během roku 

svými modlitbami a oběťmi podporovali obnovení a posílení víry v našem 
národě, také v květnu za DEK a Kongres dětí v Olomouci. 

Všem, kdo se nebáli veřejně obnovit SMLOUVU NOVOU A VĚČNOU  a 
vyznat, že jsme ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI. 

� 
SVATÝ RŮŽENEC V KAPLI SV. RŮŽENY 

se modlí každou středu ve 14:30 za nemocné a jako smír za potraty. 
Vede a zve nemocniční kaplanka. 

� 
DUCHOVNÍ OBNOVA 

na téma ODPUŠTĚNÍ na kterou srdečně zveme dívky, ženy, matky a 
babičky, přednáší Ing. Františka Böhmová, v sobotu 24. října 2015 

 od 8:30 - 15:00 v PC Vsetín, srdečně zveme. 
� 

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na pastoračního 
asistenta(tku) pro Děkanátní centrum pro rodinu Vsetín. přihlášky do  

30. října 2015 na AO. Podrobnosti na ve vývěsce. 
� 

Sledujme a pamatujme jednání  Synodu biskupů v Římě 
o rodině - tedy o VÁS!!!    Končí příští neděli.                                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V měsíci ŘÍJNU se doporučuje věřícím společná modlitba svatého růžence 

jako hradba víry proti nevěře a prázdnotě života a také most  
pro ty, kdo hledají cestu k Pánu Ježíši a Panně Marii. V ROCE 

ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA se před každou mší svatou  bude modlit  
jiná RODINA, my společně za ni a POVOLÁNÍ  z této rodiny,   

nebo bočního oltáře P. Marie či v lavici.  Zapište se na arch. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 25. 10. - 1. 11. 2015                                         30. týden během roku 

Díky za úklid kostela, květinovou  výzdobu, také za sbírku na opravu 
fary, která vynesla                    Kč . Upřímné Pán Bůh zaplať!!!!  

Dnes byla na MISIE, díky. 
� 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 
V neděli  začíná tzv. DUŠIČKOVÝ OKTÁV MODLITEB ZA ZEMŘELÉ               

(1. – 8. listopad). 1. listopadu odpoledne a na Dušičky po celý den je 
možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, 
přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek                 

(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce)  je podmínkou 
pomodlit se v kostele Modlitbu Páně a Vyznání víry. Taktéž je možné 

získat tyto odpustky v tomto oktávu za obvyklých podmínek, navštíví-li 
někdo hřbitov a pomodlí se  za zemřelé.  Apoštolská peniteciárie dovoluje 

přijmout plnomocné odpustky pro duše v očistci již od  25. října  pro 
větší dobro věřících, kteří  ze závažného důvodu nebudou moci navštívit 

hřbitov stanovených ve dnech.                                                             
 Dušičková pobožnost bude příští neděli v 15:00. 

Příležitost ke svátosti smíření:                                                                         
PÁTEK 15:00 - 17:00  

SOBOTA  8:00 - 10:00 
� 

 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V měsíci ŘÍJNU se doporučuje věřícím společná modlitba svatého 
růžence jako hradba víry proti nevěře a prázdnotě života a také most  

pro ty, kdo hledají cestu k Pánu Ježíši a Panně Marii. V ROCE 
ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA se před každou mší svatou  bude modlit  

jiná RODINA, my společně za ni a POVOLÁNÍ  z této rodiny,   
nebo bočního oltáře P. Marie či v lavici.  Zapište se na arch. 
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