
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 4. 1. - 11. 1. 2015                                                     2. vánoční týden 

Díky za úklid kostela a květinovou - vánoční výzdobu. 
� 

Upřímné Pán Bůh zaplať za sbírky během Vánoc: celkem  54.227Kč                         
Štědrý den - Na kostel 10.806Kč  

Narození Páně -  Na kostel  23.882Kč, Lužná 4.636Kč  
Sv. Štěpán   11.139Kč 
Černoušek    3.764Kč   

Zůstatek na Bú farnosti  k 31. prosinci 2014 je 406 719,76 Kč                             
� 

V úterý o  Slavnosti Zjevení Páně - TŘÍ KRÁLŮ - zasvěceném svátku, 
bude bohoslužba v  17:45. Posvětíme tříkrálovou vodu, křídu, kadidlo a 

zlaté předměty (můžete přinést). 
� 

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2015 
 

„OZNÁMENÍ PRO ÚČASTNÍKY TŘÍKRÁLOVÉHO KOLEDOVÁNÍ 2015“ 
ve farnosti Valašská Polanka v sobotu 10. ledna 2015 

         Můžete pomoct i Vy, když se stanete tříkrálovými koledníky! „Každý občan 
má právo zkontrolovat si, že se skutečně jedná o tříkrálové koledníky. Vedoucí 
skupinky koledníků musí mít u sebe plnou moc - viditelně umístěnou průkazku, 

občanský průkaz a zapečetěnou pokladničku se znakem Charity České republiky“. 
  Praktické informace ohledně TKS: 

- sraz je v sobotu 10. ledna 2015 v 7:30 ve farním kostele, po mši svaté rozeslání koledníků 
- děti přijdou v   královském oblečení s korunou  
- dospělí obdrží průkazku, pokladničku  

� 
POZVÁNKA NA PLES 

zveme všechny lidi na KAPLIČKOVÝ PLES do KD Lužná příští sobotu 
10. ledna 2015 v 19:00. Prioritou plesu není finanční zisk, ale vytvořit 

společenství, pobavit se, zatančit si, lépe se poznat a zažít radost. Dá-li 
Pán a něco se přece jen utrží, chtěli bychom výtěžek dát na novou 

kapličku. Prosíme o dary do tomboly. Prodej vstupenek na Oú Lužná, 
sákristie v Polance po nedělních mších svatých nebo rezervace pan Žák 

tel. 603 549 090, pan Kundera 733 520 738. 
 Srdečně zvou pořadatelé! 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Římskokatolická farnost Valašská Polanka       

756 11 VALAŠSKÁ POLANKA 82     
P. František Král, děkan a administrátor 

571 411 692, 731 402 160 


