
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 26. 7. -  2. 8. 2015                                         17. týden během roku 

Díky za minulou sbírku na opravu fary, která vynesla  26.636  Kč. Zaplaceno bylo 
fmě POHUNEK 239 890Kč za dveře, fmě ČERNOTA 89 520Kč za zdravotechniku, 

fmě LUKÁŠ za úpravu předfaří 64 440Kč, dluh u AO je 800 000Kč, UPBZ!!!! 
� 

Díky také panu Matůšovi, P. Josefovi,  P. Antonínovi a kuchařinkám za organizaci 
Farních chaloupek na Orlím hnízdě. 

� 
Včera jsme oslavili sv. Kryštofa(svátek se kryje s podobným patronem poutníků sv. 

Jakubem), patrona cestujících pěšky i autem... po mši svaté v 8:30 posvětíme 
dopravní prostředky - kolečkové brusle, kolobky, kočárky, kola, motorky a auta.... 

Sejdeme se bezprostředně před kostelem, vyjděte hned po požehnání.  
Potřebu být na cestě s Kristem, zejména při motorismu, připomíná volba Kryštofa za 

patrona cestujících lidí. 
� 

Na 1. SOBOTU  od 6:30 společná modlitba radostného, bolestného a slavného 
růžence, 7:30 mše svatá po ní zasvěcení rodin Neposkvrněnému Srdci Panny 

Marie.  
� 

Příští neděli o Svátku  P. Marie Královny andělů můžete získat plnomocné tzv. 
„PORCIUNKULOVÉ“ odpustky za obvyklých podmínek: návštěva kteréhokoli 

kostela Řádu sv. Františka nebo farního kostela, kde se pomodlíme modlitbu Páně 
a Vyznání víry, přistoupíme ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání a pomodlíme se na 

úmysl Svatého otce. 
� 

Přijměte pozvání na 3. muzikantskou pouť, která se uskuteční na Svatém 
Hostýně, dne 9. srpna 2015. V 10:15 bude sloužit mši sv. olomoucký 
světící biskup Josef Hrdlička, ve 13:15 jste potom zváni na společný 

koncert přítomných muzikantů. 
� 

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
V sobotu 8. srpna 2015 v 11:00 ve farním kostele Narození  

sv. Jana Křtitele ve VALAŠSKÉ  POLANCE uzavřou církevní manželství pan 
Mgr. Tomáš  PROISL, bytem VSETÍN, Dolní Jasénka 744 a Mudr.  Jitka 

BRHLOVÁ, bytem LUŽNÁ 240. 
Ve  13:00 pak zde uzavřou církevní manželství pan  

Bc. Pavel RABAS, bytem LUŽNÁ, V Zahrádkách 607 a  
Mgr.  Iva JUŘICOVÁ, bytem VALAŠSKÁ  POLANKA 345. 

 Je - li známa překážka proti uzavření tohoto sňatku, nahlaste ji na příslušné 
farní úřady. 

 
  
 
   



Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 2. 8. -  9. 8. 2015                                          18. týden během roku 

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu. 
�                                                                                                                                             

 Na  1. PÁTEK v měsíci bude od 8:00  výstav NSO, pak sv. požehnání,  
17:00 - 18:15 příležitost ke zpovědi,  v 18:15 svátostné požehnání a   

mše svatá 18:30.    
�    

Dnes o Svátku  P. Marie Královny andělů můžete získat plnomocné tzv. 
„PORCIUNKULOVÉ“ odpustky za obvyklých podmínek: návštěva 
kteréhokoli kostela Řádu sv. Františka nebo farního kostela, kde se 

pomodlíme modlitbu Páně a Vyznání víry, přistoupíme ke sv. zpovědi a 
ke sv. přijímání a pomodlíme se na úmysl Svatého otce. 

� 
V týdnu navštíví kněží naše nemocné. 

   
Příští neděli 9. srpna 2015 u příležitosti pouti ke sv. Vavřincovi ve 
VIZOVICÍCH bude sloužit mši svatou v 15:00 Mons. Pavel Posád, 

jménem vizovických farníků zve P. Jindřich Peřina, farář. 
Další pouti:  

SVATÝ HOSTÝN 10:15 -  3. POUŤ DECHOVEK - zve POLANČANKA 
Společný koncert ve 12:45. 

PROVODOV 9:00, 10:30 Mons. Bohumír Vitásek, president ACHO a 14:30 
s novokněžským požehnáním – novokněz P. Josef Slezák 

VELKÉ KARLOVICE 10:30 Mons. Josef Maňák 
 �  

Během prázdnin a dovolených jste toho mnoho krásného prožili, nebo 
ještě prožijete – podělte se s námi v dalším čísle Farních listů.  

Příspěvky pošlete na mail: favsetin@ado.cz   
Uděláte radost sobě i jiným…… Do 20. srpna 2015. 

                                                         � 
OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 

V sobotu 15. srpna 2015 v 11:00 ve farním kostele Narození  
sv. Jana Křtitele ve VALAŠSKÉ  POLANCE uzavřou církevní 

manželství pan Petr  DANĚK, bytem VALAŠSKÁ  POLANKA 4 a 
Ivana KUNETKOVÁ, bytem MIKULŮVKA 27. 

 Je - li známa překážka proti uzavření tohoto sňatku, nahlaste ji na 
příslušné farní úřady. 

 
 


