
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 1. 11. - 8. 11. 2015                                       31. týden během roku 

Díky za úklid kostela, dušičkovou květinovou výzdobu. Příští neděli bude 
dušičková sbírka na ACHO. UPBZ!!! Na Biblické dílo zítra o Dušičkách, 
mše sv. 17:45. V týdnu P. František navštíví nemocné, napište je v sákristii 

během dneška.   
� 

DNES  začíná tzv. DUŠIČKOVÝ OKTÁV MODLITEB ZA ZEMŘELÉ               
(1. – 8. listopad), dnes odpoledne a zítra 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 Modlitbu Páně  a Vyznání víry.  

V dalších dnech je vše  spojeno s návštěvou hřbitova(možno pomodlit se i 
na starém hřbitově zde u kostela).  

Zpovídá se přede mší svatou.  
Díky také za úklid, výzdobu hrobů, zvláště těch kněžských. 

Dušičková pobožnost bude dnes v 15:00 sejdeme se na hřbitově u 
hlavního Kříže.  

Na  1. PÁTEK v měsíci bude od 8:00  výstav NSO, v 15:00 Korunka a 
Křížová cesta, od 16:00  příležitost ke zpovědi, 16:45 sv.  požehnání,  

17:00 mše svatá. 
� 

Na stolečku je dušičkové vydání FALI, s mnohými informacemi na 
listopad. 

� 
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. 
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Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 8. 11. - 15. 11. 2014                                         32. týden během roku 

Díky za úklid kostela, květinovou  výzdobu, také za úklid a výzdobu             
hrobů a především všem, kteří pomohli duším v očistci skrze                  

plnomocné odpustky. Příští neděli bude sbírka na opravu fary. UPBZ!!! 
� 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
 

Zveme ve dnech 9. - 11. prosince 2015, vede P. LEV ELIÁŠ 
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Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 15. 11. - 22. 11. 2015                                       33. týden během roku 

  Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu,  a také za dnešní sbírku 
na opravu fary. 

� 
V sobotu před svátkem svaté Cecílie, patronky církevní hudby a zpěvu, 

zveme všechny zpěváky - schóla, sbor, pohřební zpěvačky, pana 
varhaníka a regenschori, hudebníky z POLANČANKY,  na svatocecilské 
posezení na faře v 18:00, nachystejte něco na zub a dobrou náladu sebou... 

� 
POZVÁNKY 

Mládež VseDě na ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU s P. Vojtou 
KODETEM v sobotu 28. listopadu 2015 od 10:00 - 22:00 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

571 411 692, 731 402 160 



 
 

Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 22. 11. - 29. 11. 2015                               34. týden během roku 

  Díky za květinovou výzdobu, úklid kostela a fary a také sbírku na 
opravu fary, která vynesla           Kč.   

� 
KNĚŽSKÁ DĚKANSKÁ KONFERENCE 

U příležitosti děkanské rady - dříve konference -  bude sloužit ve středu 
25. listopadu 2015 v kostele sv. Kateřiny v Lidečku  za †  biskupy a kněze 

v 9:00 s kněžími děkanátu Vsetín mši svatou  Mons. Josef Hrdička. 
Srdečně zveme věřící! 

� 
POZVÁNKY 

Mládež VseDě na ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU s P. Vojtou 
KODETEM v sobotu 28. listopadu 2015 od 10:00 - 22:00. 

Srdečně zvou animátoři!!!! 
� 

V předvečer  1. ADVENTNÍ NEDĚLE  v sobotu zveme také k vigilii za 
ZA POČATÝ LIDSKÝ ŽIVOT, ke které nás pravidelně zval už papež 

Benedikt XVI. Začátek v 19:00, při eucharistické adoraci budeme děkovat 
za vtělení Božího Syna, který dává každému lidskému životu pravý 
smysl a důstojnost, a také bude prosit o ochranu každé lidské bytosti 

povolané k životu. 
V neděli pak začneme nový církevní rok, který je Svatým Otcem 

Františkem vyhlášený  ROK MILOSRDENSTVÍ.  
Advent je třeba prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. 

Oblíbeným symbolem v předvánočním čase je ADVENTNÍ VĚNEC, 
který nemá chybět v žádné rodině. Při nedělních bohoslužbách věnce 

požehnáme. Přineste si je před oltář. VĚNEČKY budeme vyrábět v pátek 
od 16:00 na faře. Prosíme děti, aby přišly i s rodiči. Budou pravidelně 
RORÁTY PO, ST, PÁ od 6:30. Děti půjdou v průvodu s lampičkami. 

V 7:00 pro ně bude přichystaná snídaně   - občerstvení  na faře. 
� 

Zveme děti na TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2016.                                            
Prosíme o děti a vedoucí skupinek. 

� 
Vzadu je adventní vydání FALI. 

 
 
 
 


