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Drazí přátelé, farníci ze Vsetína, Pozděchova a Polanky! 
   Přijměte ode mě srdečné přání k požehnanému a radostí naplněnému 
prožívání Velikonoc. Když píši tyto řádky, jsem ještě stále v Římě, kde 
tyto poslední týdny a dny byly, jak všichni moc dobře víme, prožívány 
ve znamení nečekaného odstoupení papeže Benedikta XVI. a volby 
nového biskupa Říma a nástupce 
apoštola Petra, papeže Františka.  
   Před několika dny mě pan děkan, 
otec František Král, požádal, abych 
napsal pár slov o tom, jak jsme tyto 
dny prožívali my tady, v Římě. A 
tak se rád s vámi o několik 
myšlenek podělím. 
   11. února kolem poledne nás 
všechny překvapila zpráva o 
odstoupení Benedikta XVI. Následovaly hned spekulace o tom, co to má 
znamenat, taková neslýchaná věc. Je třeba říct, že církevní právo 
s možností odstoupení papeže počítá, jestliže mu jeho zdravotní stav 
nedovoluje pokračovat efektivně ve službě římského biskupa, a tedy 
rozhodnutí Benedikta XVI. není něčím nemožným. Dokážete si asi lehce 
představit, že tady v Římě, mezi námi kněžími, na univerzitách 



s profesory, se živě debatovalo o tom, kdo se stane 266. nástupcem sv. 
Petra v roli pastýře Kristovy církve. Já osobně jsem se během dní 
konkláve, volby papeže, musel stále v myšlenkách vracet k jednomu 
faktu, který lehce přejdeme, ale stojí za hlubší zvážení, protože má 
důsledky i pro náš život! Ukazuje totiž člověka jako Božího partnera 
v dialogu. A to sice tehdy, když je nový papež kardinály volen: nejde o 
nějaké losování, spoléhání jen na Boží prozřetelnost, ale kardinálové - 
jakožto poradní sbor papeže a představitelé církve v různých částech 
světa - mají skrze spojení s Bohem a působení Boží milosti oni sami 
vybrat! Vybrat, zvolit, toho, kdo je právě pro dnešní dobu církvi 
potřebný, kdo bude nejvhodnějším kormidelníkem na lodi jménem 
církev, která pluje ve světě, kdo nejvhodnějším způsobem bude udávat 
směr pro neustávající povolání všech členů církve: přitahovat ke Kristu 
celý svět. 
   A tak jsme byli před několika dny, ve středu 13. března, svědky závěrů 
této volby: na lodžii Svatopetrské baziliky se objevil muž, který většině 
z nás, kromě kardinálů, byl neznámým. Muž, který dal svými prvními 
slovy a gesty nahlédnout nám všem do jeho pokory, skromnosti a 
láskyplného vztahu ke všem lidem. Kardinál Jorge Maria Bergoglio, člen 
jezuitského řádu, který přichází jako zkušený „farář“ z prostředí života, 
lidské radosti, ale i problémů a bídy argentinského velkoměsta Buenos 
Aires. Nevím, nakolik české sdělovací prostředky informovaly o novém 
papeži, o jeho „stylu“, a proto mi dovolte jednu událost, kterou mě 
osobně velmi oslovila. Den po svém zvolení papež František (jak hezky 
česky nám toto jeho jméno zní) jel do římského domu pro kněze, kde 
několik dní před zahájením konkláve bydlel: tam pozdravil personál, 
sbalil své věci a dožadoval se vydání účtu za ubytování, aby jej zaplatil! 
Svoje přesvědčení podložil větou: „Musím dávat dobrý příklad!“        
   Napadá mě ještě jedna myšlenka, jak vidět aktuálnost a potřebnost toho 
papeže, který právě stanul v čele církve. Když přemýšlím o jeho 
bezprostředních předchůdcích, hlavních motivech jejich promluv, 
uvědomuji si, že Jan Pavel II. mluvil často o důstojnosti lidské osoby, 
která je dnes v naší západní civilizaci často pošlapávána, na člověka se 
dívá jako na objekt, který lze „rozpitvat“ pod mikroskopem vědy – jako 
by toto samotné vědecké zkoumání nám mohlo říct „Kdo jsi, člověče?“ 
Jeho nástupce, Benedikt XVI., mluvil o důležitosti víry jako přirozené 
složce života člověka, který bez důvěry a naděje nemůže přežít, a o Bohu, 
vtěleném v Ježíši Kristu jako centru veškerého vesmíru, k němuž celé 



stvoření směřuje a na nějž poukazují „stopy Boha“ ve světě. Benedikt se 
vydal směrem k upevnění člověka v jeho základech. A poté přichází 
papež František, který od prvních dnů vybízí - a svým nadšením „pro 
svět“ ukazuje – pravé poslání křesťanů: přinášet druhým Boží 
milosrdenství, plnost života skrze přátelství s Bohem.    
   Papež František při první mši s kardinály zdůraznil, že obrazem našeho 
života je cesta – putování, které s sebou přináší nové věci. Strach 
z nového nás někdy může omezovat, nebo nás dělá pohodlnými, nechce 
se nám už „putovat“! Ale bez cesty není život, nastává konec, smrt. 
   Přeji vám všem, aby letošní Velikonoce byly pro vás novým 
povzbuzením do cesty života. Povzbuzením, protože na cestě nejsme 
samotní, vždy nás předchází a provází Bůh, který svou moc o 
Velikonocích dosvědčil ve Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
   K pozdravu z Itálie přidávám italské velikonoční přání: „Buona 
Pasqua!“ - Požehnané Velikonoce vám všem! 

         P. Josef Mikulášek 

 

Pouť PRF a ERF na Svatý Hostýn 23. 2. 2013 

K tomu ránu (a vlastně celému dnu) se hodila známá píseň Jaromíra 
Nohavicy: „Ladovská zima za okny je a srdce jímá bílá nostalgie...“ Ano, 
když člověk seděl s hrnkem teplého čaje za oknem, opravdu ho nostalgie 
jímala. A také to bylo to nejrozumější, co mohl udělat, když se z rádia 
stále ozývalo varování řidičům, aby dnes, pokud možno, nikam nejezdili. 
Přesto se v osm hodin před farou sešli zástupci pastorační a ekonomické 
rady naší farnosti, a s otcem Františkem v čele se vydala na pouť na Svatý 
Hostýn poprosit Matku Boží o ochranu a probrat věci, na které díky 
přípravě I. farního plesu zatím nebyl čas. 
Auto a úlohu řidiče na sebe vzal pan Fiľo (a patří mu za to velké díky), 
do jehož velkého modrého „autobusu“ jsme se pohodlně všichni vešli a s 
pomocí Boží vyrazili na cestu. Nebylo nás pět jako v Poláčkově románu, 
nýbrž devět – již zmiňovaný Jaroslav Fiľo, dále Milan Jakubkovič a 
Radim Změlík za pány, Věra Dulavová, Zdeňka Mikušová, Pavla 
Adamcová a moje maličkost za dámy z pastorační rady, z rady 
ekonomické se přidal pouze pan Orság. A samozřejmě nesmím 
zapomenout na hlavního organizátora a velitele celé akce, P. Františka 
Krále. 



Cesta samotná, kdy většinou nebylo zřejmé, kde začíná a končí silnice, 
kdy chumelenice neubírala na síle a nedoléhal stěrač v místě 
nejdůležitějším – přímo před řidičem, se proměnila ve velké 
dobrodružství modlitby. Zdrávasy bolestného růžence vystřídala 
Korunka k Božímu milosrdenství a tu zas pár mariánských písniček. 
Díky Bohu, panu řidiči a dobrým pneumatikám jsme po tom, co jsme 
minuli traktor s odhrnovacím pluhem v příkopě, dojeli šťastně až k 
bazilice. 
Následovala jedna z hlavních částí programu – zasedání všech členů 
rady, které začalo společnou modlitbou ranních chval, pak jsme 
projednali následující body: 
* Farní ples (vyhodnocení, plány pro příště...) 
* Rok víry a Eucharistie 
* Škola modlitby 
* Pastorační plán (aneb co, kdy, jak...) 
* Pořad bohoslužeb 
Podrobnosti k nahlédnutí na farních stránkách nebo vývěsce v kostele. 
Poté jsme v jednom z poutních domů slavili soukromou mši sv. 
obětovanou za vás, farníky, za všechna naše společenství i za naši radu, 
aby všechno, o co se budeme snažit, sloužilo k duchovnímu rozkvětu 
farnosti. 
Po nasycení Chlebem Života jsme nasytili i naše žaludky ve zdejší 
restauraci a po krátké rozvaze se rozhodli nepodniknout bezpochyby 
adrenalinovou křížovou cestu v závějích a stálém sněžení, nýbrž se ztišit 
v adoraci Nejsvětější Svátosti. Znovu jsme Pánu svěřili celou naši farnost, 
děkanát, i celou Moravu. Tím jsme došli i k cíli naší pouti. Vždyť co 
jiného je cílem poutníkovým, než chrám a Mistr, kterému můžeme svěřit 
vše, s čím přicházíme a čekat, že On to promění? 
Díky užitečným známostem paní Mikušové jsme pak ještě chvíli mohli 
zůstat v poutním domě č. 3 a kromě nevázaného povídání i diskutovat 
nad věcmi, na které se dopoledne nedostalo. 
Cesta domů byla o poznání klidnější, už nesněžilo, i silničáři stihli silnice 
upravit do lépe sjízdného stavu. 
Celou pouť jsme zakončili tak, jak jsme začali – modlitbou k Matce Boží 
nesoucí se k nebi z obrovského modrého auta mířícího zpět na Vsetín. 

                                                                          
Za PRF Alžběta Vašků 

 



Vážení přátelé. 
Protože Charita Vsetín je úzce spjata s farností, 
předkládám vám informaci o službách, které poskytujeme: 

 
1. Denní stacionář pro seniory 
Služba je určena seniorům od 65 let. 
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín 
Kontakt: Bc. Jitka Palová tel.: 571 448 026, 737 636 926, e-mail: 
stacionar@vsetin.charita.cz 
    
2. Osobní asistenční služba 
Služba je určena dětem od 7 let věku, dospělým a seniorům se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního, tělesného, kombinovaného 
postižení a chronického onemocnění. 
Sídlo: Pod Žamboškou 1579, Vsetín 
Kontakt: Jana Bartoňová tel.: 571 410 001, 605 006 294, e-mail: 
asistence@vsetin.charita.cz 
 
3. Charitní pečovatelská služba 
Služba je určena osobám s chronickým onemocněním, zdravotním 
postižením a seniorům.  
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín 
Kontakt: Daniela Maňáková tel.: 571 414 025, 604 437 921, e-mail: 
chops@vsetin.charita.cz 
    
4. Charitní ošetřovatelská služba 
Jedná se o odbornou zdravotní péči, která je indikována praktickými 
lékaři nebo při propuštění z nemocniční léčby odbornými lékaři. Péči 
poskytují kvalifikované zdravotní sestry s registrací.   
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín 
Kontakt: Daniela Maňáková, tel. 571 414 025, 604 437 921, e-mail: 
chops@vsetin.charita.cz 
 
5. Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín 
Kontakt: Božena Czudková, tel. 571 414 025, 739 124 847, e-mail: 
chps@vsetin.charita.cz 
 



6. CAMINO Centrum sociální rehabilitace 
Služba je určena lidem s duševním onemocněním ve věku 18-64 let. 
Sídlo: Sychrov - MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetín 
Kontakt: Mgr. Markéta Polášková, tel. 571 420 763, 733 283 636, e-mail: 
camino@vsetin.charita.cz 
    
7. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO 
Služba je určena sociálně znevýhodněným dětem a mládeži ve věku 6 – 
18 let.  
Sídlo: Sychrov 53, Vsetín 
Kontakt: Lenka Obrodovská, DiS., tel. 571 429 817, 731 046 236, e-mail: 
zrnko@vsetin.charita.cz 
 
8. Mimoškolní příprava Sidera 
Zaměřujeme se na systematickou podporu dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí navštěvujících základní školu běžného typu. 
Sídlo: Sychrov 53, Vsetín 
Kontakt: Pedagogický pracovník 736 647 227 
 
9. Přímá sociální výpomoc rodinám a jednotlivcům v tíživé životní 

situaci z prostředků TKS 
Tato výpomoc je určena rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v tíživé 
životní situaci.  
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín 
Kontakt: Bc. Jitka Adámková, tel. 571 414 025, 739 124 746, 
jitka.adamkova@vsetin.charita.cz 
 
Další informace můžete najít na našich webových stránkách 
www.vsetin.caritas.cz 
Požehnané dny a radost s blížících se velikonoc vám všem přeje Věra 
Dulavová, ředitelka.  
 

Poděkování 
 

Srdečný dík patří Pastorační radě, CPR 
Spolu a všem sponzorům za pomoc při 
organizaci I. farního plesu. 
 

 



Děkanátní  CENTRUM PRO RODINU SPOLU tel.: 6731 023 637 

email: stredisko.catarina@seznam.cz 

 

--------------------------------------- 
Zveme všechny snoubence, kteří mají chuť prožít naplněný život 

v manželské lásce, k předmanželské přípravě. Začátek jarního cyklu je 26. 
4. v 18 hod. v sále pastoračního centra. V 5. lekcích se zamyslíme nad 
základními otázkami budování vztahu. Na kurz je třeba se přihlásit. 

+++++++++++++++++++ 
Zveme rodiče na setkávání společně s dětmi i k protažení těla při cvičení 

(viz. Nástěnky) 
+++++++++++++++++++ 

1. května plánujeme pouť rodin na Sv. Hostýn (s programem duchovním 
i zábavným pro děti). 

+++++++++++++++++++ 
Přejeme všem  radost z daru nového života, otevřené srdce pro příchod 

SVĚTLA a poznání veliké lásky Boží. CPRS 
 

Změna v děkanátu 
 

Jak už asi víte, spolu se Svatým otcem Benediktem XVI. 28. února odešel 
na zasloužilý odpočinek P. Josef Berec SVD z Valašské Polanky. Nyní 
užívá důchodu v řeholním domě v Nitře - Kalvárii. Od 1. března 2013 
byla farnost Valašská Polanka přifařena k farnosti Vsetín. P. František 
Král byl jmenován administrátorem farnosti. Není pochyb. že budeme 
„vytíženější“, proto prosíme o určitou shovívavost. Farnost Valašská 
Polanka je skutečně vitální, mladá - jsou zde děti, mládež, mladá 
manželství. Díky otci Josefovi za vzornou správu během posledních 36 
let. Polanští mají své plány - opravit - připravit faru tak, aby vyhovovala 
dnešním požadavkům. V Lužné zase mají v budoucnu vybudovat Boží 
stánek - kapli. Kéž vám Bůh žehná. 
U nás na Vsetíně byla vznesena prosba ohledně úpravy nedělních 
bohoslužeb. Jestliže je zde Polanka, nelze se stávajícím pořadem „hýbat“. 
Pouze v sobotu, tak jak bylo přání mnohých farníků, ale i věřících 
v děkanátu, bude mše svatá v kostele v 18 hodin, s tím, že ranní mše sv. 
kromě 1. sobot v měsíci nebude. V kapli sv. Růženy bohoslužby v 16 
hodin v pondělí a v sobotu zůstávají. Pokud je kněz 2x za týden 
v nemocnici, prosím využijte jeho přítomnosti a pokud máte nemocné na 
kterémkoli oddělení, tak ho přiveďte ke svým drahým a on jim rád udělí 



svátosti. V následující tabulce se můžete seznámit s aktivitami různých 
společenství.  Budeme rádi i my kněží, když nás pozvete mezi vás. 
 

P. František Král 
 

Ve farnosti Vsetín působí tyto společenství: 
 

Název společenství Fatimský apoštolát 

Náplň setkávání 
mše sv., modlitby sv. růžence, zpěvy mariánských 
písní, adorace, zasvěcení Panně Marii 

Místo a čas 
setkávání 

Pastorační centrum a kostel, každý 13. den 
v měsíci v 17 hodin v kostele 

Vedoucí 
Anna Opletalová 
tel.: 605 860 698 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Název společenství Světlušky - společenství maminek a miminek 
Náplň setkávání sdílení se, beseda, modlitba za děti, zpívání, hraní 
Místo a čas 
setkávání 

Pastorační centrum - klubovna Broučků, 1x za 14 
dnů ve čtvrtek v 9 hodin 

Vedoucí 
Petra Oravcová 
tel.: 732 810 605  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Název společenství Společenství Rodin s dětmi 

Náplň setkávání 
sdílení se, modlitba, čtení z Bible, knihy - 
zamyšlení 

Místo a čas 
setkávání 

Pastorační dům - klubovna Broučků nebo 
v rodinách doma, 1x za 2 - 3 týdny v neděli podle 
domluvy 

Vedoucí 
Veronika a Marek Kratochvílovi 
tel.: 732 478 476 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Název společenství Chlapi Vsetín 

Náplň setkávání 
modlitba, sdílení, vzdělávání v mužské spiritualitě, 
bubnování 

Místo a čas 
setkávání 

Pastorační dům nebo po domácnostech, termín dle 
domluvy 

Vedoucí 
Jan Novotný 
tel.: 737 730 999 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



Název společenství Modlitby otců 

Náplň setkávání 
setkávání otců, společná modlitba za děti a rodiny, 
vzájemné sdílení, povzbuzování a pomoc  

Místo a čas 
setkávání 

Pastorační centrum - hlavní sál, 1x za 14 dní ve 
čtvrtek po večerní mši sv. (mimo prázdniny) 

Vedoucí 
Milan Jakubkovič 
tel.: 724 756 094 
www.modlitbyotcu.cz 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Název společenství Modlitební společenství charismatické obnovy 
Náplň setkávání modlitba chval,  růženec 
Místo a čas 
setkávání 

po domácnostech, každé pondělí 

Vedoucí 
Marta Koňaříková a Eva Dominiková, tel.: 736 443 
149 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Název společenství Matky sobě 
Náplň setkávání modlitba růžence, sdílení 
Místo a čas 
setkávání 

po domácnostech, 1x za 3 týdny 

Vedoucí 
Andrea Papšíková 
tel.: 725 675 050 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Název společenství Velká schola Vsetín 
Náplň setkávání zpěv, nácvik písní, modlitba 
Místo a čas 
setkávání 

Pastorační dům - scholovna, každý pátek v 19 
hodin 

Vedoucí 
Markéta Pavelková 
tel.: 739 185 424 
e-mail: marki 365@seznam.cz 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Název společenství 
Modlitby matek (napojeno na hnutí Modlitby 
matek ČR) 

Náplň setkávání společná modlitba 
Místo a čas 
setkávání 

Pastorační centrum, 1x za 14 dní v pondělí 

Vedoucí 
Iveta Tomečková a Milena Orságová 
tel.: 739 596 735 a 605 944 300 

 



Pozvánky 
Sobota 20. dubna - pouť na uherskobrodsko do nových kostelů. 
Středa 1. května - pouť na Svatý Hostýn 
Sobota 11. května - děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská 
povolání na Velehrad. 
Pátek 24. května - Den a Noc kostelů 
Neděle 26. května - První svaté přijímání 
Neděle 16. června - společný oběd pro farníky v Roce Eucharistie 
Neděle 23. června - Udělování svátosti biřmování 

Farní kronika 2013 
Do farního společenství jsme přijali: 
Julie Liliana Řeháková, * 28. 08. 2012 
Agáta Jandová, * 28. 07. 2010 
Ema Jandová, * 02. 10. 2008 
Gabriela Zádrapová, * 02. 01. 2013 
Hana Němečková * 09. 10. 1985 
Stanislav Vráblík, * 14. 08. 1975 
Jiří Moučka, * 06. 06. 1981 
 

Pro Boží požehnání si přišli: 
Ing. Radovan Ondruš (Vsetín) a  Naděžda Mikulcová (Vsetín) 
 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Karla Žambochová, + 31. 12. 2012, Vsetín 
František Matocha, + 21. 01. 2013, Vsetín 
Zděněk Vrána, + 19. 01. 2013, Vsetín 
Marie Staňková, + 23. 01. 2013, Vsetín 
Alena Kořenková, + 27. 01. 2013, Vsetín 
Olga Tymráková, + 04. 02. 2013, Vsetín 
Marie Kubějová, + 09. 02. 2013, Vsetín 
Marie Gajdůšková, + 15. 02. 2013, Vsetín 
Jaroslav Čeleda, + 15. 02. 2013, Vsetín 
Marie Tkadlecová, + 21. 02. 2013, Vsetín 
Ludvík Hrbáček, + 21. 02. 2013, Vsetín 
Jan Žiga, + 06. 03. 2013, Vsetín 
Libuše Peltsarszká, + 10. 03. 2013, Vsetín 
Vojtěch Porazil, + 13. 03. 2013, Vsetín 
Anežka Bebjaková, + 15. 03. 2013, Vsetín 
Marie Mališová, + 19. 03. 2013, Vsetín 



Pořad bohoslužeb o Velikonocích  
 

Vsetín Val. Polanka Pozděchov 

24. března  2013 Květná neděle 

7.00, 8.35 a 18.00  mše svatá 7.45 a 9.30 11.00 

14 - 16 hod. velikonoční zpověď   

Pondělí Svatého týdne 

7.00 a 16.00 (nemocniční kaple) 17.45  

Úterý Svatého týdne 

7.00 a 18.00  mše svatá   

Středa Svatého týdne 

7.00 a 18.00 mše svatá 17.45  

Zelený čtvrtek 

18.00 mše svatá 18.00 16.00 

kostel otevřen do 22 hod. do 22 hod. do 20 hod. 

Velký pátek 

7.00 Temné hodinky   

18.00 Velkopáteční obřady 18.00 16.00 

kostel otevřen celou noc do 22 hod. do 20 hod. 

Bílá sobota 

7.00 Temné hodinky    

kostel otevřen celý den 10 - 20 hod. 9 - 18 hod 

19.00 Velikonoční Vigilie 20.00 18.00 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

7.00, 8.35, 10.00 a 18.00 7.45 a 9.30 11.00 

Velikonoční pondělí 

7.00 a 8.35 7.45 a 9.30 11.00 

2. neděle Velikonoční - svátek Božího Milosrdenství 

7.00, 8.35, 14.00 a 18.00 7.45 a 9.30 11.00 
 



 
 

VELIKONOCE 2013 
„Když kráčíme bez kříže, když budujeme bez kříže a když 
vyznáváme nějakého Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky, 
jsme světáky,  nikoli Jeho  učedníky.“ 
                 František I., Sixtinská kaple, 14. března 2013 

Drazí, otevřme se v upřímné důvěře 
zmrtvýchvstalému Kristu, aby síla velikonočního 

Tajemství se plně projevila v každém z nás, prosme také o plnost velikonočních 
darů na přímluvu P. Marie, která po účasti na bolestech a ukřižování svého 
nevinného Syna, zakusila nevýslovnou radost z jeho vzkříšení.  

                  To  Vám přejí a ze srdce vyprošují  
 
     Vaši   P. Josef Mikulášek, P. Mgr. Mariusz Karkoszka a P. František Král 
 
  Ve Vsetíně na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  31. března 2013 
 

Oltář s křížem v Sixtinské kapli 

 


