
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016                                       14. týden během roku 

   Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč.                                                                                                            Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30 i v SO 
 VELEHRAD 2016 

 „Rád bych Vás pozval k účasti na slavnostní mši, která se na Velehradě uskuteční v úterý  5. července 2016. Věřím, že tato pouť bude pro všechny zúčastněné jedinečnou příležitostí, jak oslavit příchod soluňských bratří.“   arcibiskup Jan                                                                                                                     
       V 10:30 Mons. Jan Graubner,  kazatel Mons. Dominik kardinál Duka 
OP. V  pondělí v předvečer se koná ve  20:00 tradiční koncert lidí dobré vůle.  

Cyrilometodějská pouť na RADHOŠTI 2016 v úterý:  mše svaté  8:30, 11:00 - P. Petr Dujka a 14:00.         Pouť v BRATŘEJOVĚ v 10:30 -  P. Jiří Kučera (mše sv. v Pozděchově v 9:00)     BL. TEREZIE Z KALKATY V neděli 4. září 2016 svatořečí papež František Matku Terezu z Kalkaty.  Tato světice MILOSRDENSTVÍ, zakladatelka institutu Milosrdné lásky bude mít výstavu v prostorách fary a farního klubu ve Vsetíně                          
od 1. 7. - 31. 8. Lze ji zhlédnout v rámci OTEVŘNÝCH BRAN - také s výkladem jejího života. Dnes v 9:30 bude kratičká vernisáž. 

 V sobotu 15 našich mladých  a 40 dětí začínají  tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou  horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.                                                                                                                                                Animátoři vsetínského děkanátu zvou mladé od 13 do 20 let na akci 
Křížem krážem. Jedná se o společný pobyt na konci prázdnin, od neděle 28. do úterý 30. srpna na faře na Hovězí. Těšíme se na zábavu, hry, modlitbu, témata víry, diskuzi, sport a další. Přihlášky jsou dostupné online na Facebooku nebo po vyžádání na e-mailu: animatori.vsede@gmail.com. Přihlášení do 30.6. stojí 450 Kč za pobyt, více přihlášených sourozenců za 350 Kč. Přihlášení do konce července za 550 Kč. Online přihláška zde: http://goo.gl/forms/8KB0el7Yvz 

 Požehnané prázdniny a dovolenou přejí Vaší kněží........ 
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Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 10. 7. - 17. 7. 2016                                       15. týden během roku 

 Díky za úklid kostela a  květinovou výzdobu Příští neděli bude                        
sbírka na opravu fary. UPBZ!!!! Za týden se rozloučíme s kaplanem P. Josefem Mikuláškem. Mnoho je napsáno v prázdninovém čísle Farních listů, které jsou na stolečku,  požehnané prázdniny a dovolenou........ 

 Příští sobotu 16. července 2016 zveme do Karolinky na pouť k                                       
P. Marii Karmelské - svěcení mosaiky Ivana Rupnika mše svatá v 10:00,                         

celebruje Mons. Jan Graubner,  v neděli - mše sv. 7:30 a 11:00. 
 Díky také panu Marku Matůšovi, P. Josefovi,  P. Jiřímu, mladým a 

kuchařinkám za organizaci Farních chaloupek na Orlím hnízdě.               
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Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 17. 7. - 24. 7. 2016                                  16. týden během roku 

     Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, také za dnešní sbírku 
na opravu fary.    V pondělí 25. července oslavíme sv. Kryštofa, patrona cestujících pěšky i 

autem... po mši svaté, která v 9:45 posvětíme dopravní prostředky - 
kolečkové brusle, kolobky, kočárky, kola, motorky a auta.... (autobusy nechte doma). Postavte je před kostel, auta parkoviště.  „Potřebu být na cestě s Kristem, zejména při motorismu, připomíná volba Kryštofa za patrona cestujících lidí.“    Příští neděli zveme na HOVĚZÍ na pouť k sv. Maří Magdaléně,  mše sv. 7:00, 8:00 a 10:30, celebruje Mons. Josef Maňák, děkan místecký    KRAKOV2016 Ve středu odjíždí P. František s  10  mladými  ze  Vsetína a 12 z Polanky na XXXI. Světové dny mládeže KRAKOV2016 s papežem Františkem. Vzpomeňte v modlitbě!!!!!!! Požehnané prázdniny a dovolenou přejí Vaší kněží….    Díky P. Josefovi, který rád býval mezi Vámi, díky také všem, kdo 

pomáhali nezištně při správě farnosti během posledních čtyř let…   
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Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 24. 7. - 31. 7. 2016                                         17. týden během roku 

Díky za minulou sbírku na opravu fary, která vynesla       Kč.  
 Zítra oslavíme sv. Kryštofa(svátek se kryje s podobným patronem poutníků sv. Jakubem), patrona cestujících pěšky i autem... po mši svaté v 9:30 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. 
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