
Ohlášky ve FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 
v týdnu od 31. 3. 2013 – 7. 4. 2013                                  Velikonoční oktáv  

Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří připravili důstojnou oslavu 
Velikonoc, především všem, kteří jste uklidili kostel, vám, kteří jste 
udělali květinovou výzdobu a na ni přispěli, připravili Boží hrob,  

kostelníkům,  ministrantům, panu regenschori Janu Kozubíkovi a bratru 
varhaníkovi za zpěvy a hudební doprovod, chlapcům za hrkání 
v Polance i Lužné  a dalším….Také za Vaše dary na Boží hrob 

v Jeruzalémě a také na kostel, Postní almužnu a dnes také na AKS. Při 
papežském požehnání „ Utbi et orbi“  lze dnes získat plnomocné 
odpustky – zahlazení všech trestů za hříchy(ČT, TVNOE, RaVa).                                                                                                                                      

�                                                                                                                               
Mládež děkanátu  spolu s P. Karlem Hořákem pořádají PLES 

MLÁDEŽE v LIDEČKU v sobotu 6. dubna 2013, začátek ve 20:00, hraje 
POLANČANKA, bohatá tombola. Vstupné 120Kč.                                   

�                                                                              
Srdečně zveme na pouť mužů v pátek 5. dubna 2012 do Nedakonic, 

odjezd 15:45 od kostela ve Vsetíně. Cena zájezdu 350Kč.                                                      
Také na pouť  na Slovácko do nových kostelů  v sobotu                                        
20. dubna 2012. cena 200Kč, ministranti a děti zdarma.                                                             

Děkanátní pouť za povolání a rodiny bude v sobotu 11. května 2013 na 
Velehradě, námi spravovaná farnost POLANKA bude mít asistenci a 

hudební doprovod.                                                                                                      
 

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                                                     
                                             x. Mariusz Karkoszka, P. josef Mikulášek a P. František Král 
 
Ve Vsetíně na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  31. března 2013 

           
 

Oltář s křížem v Sixtinské kapli 


