
 

Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 21. 12. - 28. 12. 2014                                                       Vánoční oktáv 

Díky za úklid kostela, vánoční výzdobu a také za přípravu snídaní. 
�                                                     

Dnes je společná VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ ve VSETÍNÉ od 14:00 - 16:00                               
( přijďte prosím do 15:30).  Poslední možnost pro ty, kdo to ještě nestihli.                 

Od Štědrého dne se zpovídat nebude!!!!!                              
� 

V úterý budou poslední RORÁTY se snídaní, odpoledne pak                              
v 16:00  ŽIVÝ BETLÉM na TANEČNÍM KOLE.  Srdečně zveme!!!  

Ve středu na ŠTĚDRÝ DEN bude zde v 15:00 VÁNOČNÍ MŠE pro rodiny 
s dětmi. Ve 22:00 bude „PŮLNOČNÍ“. O Štědrém dnu i na Boží hod bude 

sbírka na opravu fary. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.  
Zapište se na hlídání betléma. 

� 
Na BOŽÍ HOD budou bohoslužby v 7:45, 9:30 a v  11:00 na HASIČCE 
v LUŽNÉ.  Po mši svaté  v 10:30 ZPÍVÁNÍ u jesliček. V pátek na svátek          

SV. ŠTĚPÁNA budou bohoslužby v 7:45 a 9:30. Odpoledne v 16:00 zveme na 
VÁNOČNÍ KONCERT POLANČANKY pod vedením pana Josefa Grycmana.  

� 
Příští neděli o svátku sv. Rodiny manželé obnoví manželské sliby. Prosíme 

buďte spolu.  
� 

VÁNOCE 2014                            
 Místo Betléma pospěšme k oltáři 
 a na kolena padněme s pastýři 
 před zde přítomným Ježíšem v svátosti 
 s ponížeností. 
  
 V jesličkách ležel při svém narození, 
 na kříži umřel pro naše spasení, 
 nám se zanechal v oltářní svátosti 
 z pouhé milosti.                                  

                                                                                                                                                                                 P. František Petr Poimon, 1856                                                         

                 Skončil Rok rodiny, kdy jsme se inspirovali pohledem na Svatou Rodinu 

Nazaretskou; díky Bohu za vše, co nám bylo dopřáno  prožít v její 

blízkosti. Kéž i během Roku zasvěceného života a Roku Eucharistického 

kongresu často dlíme před svátostným Ježíšem v oltářní svátosti a 

vyprošujeme ty, jejichž rukama bude Ježíš znovu přicházet na tento svět. 

O Vánocích, ale i v dalších dnech roku 2015 na Vás myslí a vše potřebné 

pro Vás vyprošují  

                                              Vaši                       
                                                               

                                                                     P. Josef Mikulášek, P. Mgr. Antonín Fiala a P. František Král 
 


