
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  31 821Kč . Upřímné Pán Bůh zaplať!!!!  

Dnes byla na MISIE, díky. 
� 

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

Lze získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci za 
obvyklých obvyklých podmínek. Apoštolská penitenciárie dovoluje přijmout 

plnomocné odpustky pro duše v očistci již ode dneška  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: PO a ÚT přede mší svatou,  PÁTEK 16:00 - 17:00  
SOBOTA  8:00 - 9:00 - P. Feja 

� 
Srdečně zveme dnes od 18:00 na koncert na brněnského  GOSPEL 

CHOIRU v doprovodu BAND&BRASS  v KD ve Valašské Polance. 
� 

NA PŘEDNÁŠKU SEXUÁLNÍ VÝCHOVA DĚTÍ 
MUDr. Márie  FRIDRICHOVÉ, známé lektorky v oblasti prevence rizikového 

sexuálního chování a výchovy ke vztahům se zdravou integrací sexuality, jsou  zváni 
rodiče a široká veřejnost v pátek 6. listopadu 2015 od 19:00 na faru v Polance. 

� 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na pastoračního asistenta(tku) pro CPRSpolu Vsetín.  
Přihlášky do  30. října 2015 na AO.  

                                                             � 
Zítra po mši sv. bude zasedání ERF ohledně hřbitova, který je majetkem 

farnosti a ve správě Obce Valašská Polanka, je možné ho pronajmout - tzv. 
vypůjčka nebo darovat Obci.  

                                                                  � 
OZNÁMENÍ GENERÁLNÍHO VIKÁŘE:  

Od  1. Listopadu 2015 po vlastním uvážení, po doporučení odborníků a se souhlasem otce 
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera bude pan kaplan P. Antonín Fiala uvolněn ze služby 

kaplana ve Vsetíně, Valašské Polance a Pozděchově.  Otec Antonín Vám v této chvíli 
děkuje za modlitby a všechno dobré, co během služby mezi  Vámi prožil a obdržel.  

Prosíme, abyste na otce Antonína dále mysleli ve svých modlitbách, aby mohl po době 
zotavení a odpočinku naplno pokračovat v kněžské službě.  

Do léta budou panu děkanovi P. Františku Královi při nedělních bohoslužbách pomáhat 
kněží, kteří budou přijíždět z Olomouce a v jiných situacích kněží vsetínského děkanátu. 

Prosíme a zároveň děkujeme za modlitbu za kněze a nová duchovní povolání.  
 
 


