
 

 

   Tradiční předvelikonoční hrkání 
Na Velký pátek a Bílou sobotu neuslyšíte 

zvony, jen naše děti budou procházet údolí 

s tragači a hrkačkami a připomínat tak 

místo zvonů čas k modlitbě Anděl Páně.  

Sraz dětí v pátek 29.3. v 7.00 u kostela, u 

pošty, u hospody v Jezerném, u kaple 

na rozc. Podťaté. Hrkačky s sebou! 

Kolem stovky lidí 

přišlo v úterý 12.2. 

do restaurace U 

Muzea rozloučit se 

s masopustem. 

Soutěže pro děti se 

střídaly s tancem 

masek, vyhrávala 

Hudecká muzika.  

Nakonec jsme se s 

basou podle tradice 

s pláčem a smuteční 

řečí rozloučili a  

začal půst. 

St{lo se: Končiny s pochováváním basy  

Poděkování za sbírku Misijní neděle 21. 10.´12 

Chceme vyjádřit upřímné poděkování far-

nostem, společenstvím, rodinám i všem, 

kteří jakýmkoliv způsobem podpořili Mi-

sijní neděli 2012. V roce 2012 z arcidiecé-

ze olomoucké přišlo na tento účel do kan-

celáře PMD celkem 6.000.000 Kč. Celko-

vé příjmy v rámci České republiky dosáh-

ly 32.302.821,- Kč, což je ve srovnání s 

předchozím rokem téměř o 6 miliónů více! 

V loňském roce jsme z ČR v rámci finanč-

ních darů z Misijní neděle podpořili 45 

projektů určených pro světové misie a ší-

ření víry. V 8 diecézích Ugandy, Zambie, 

Bangladéše a Srí Lanky jsme se podíleli 

na stavbě nebo opravě 12 kostelů nebo 

kaplí, 8 klášterů, 5 far a 1 biskupského 

domu, nákupu vozidla pro pastorační prá-

ci, tvorbě rozhlasových programů atd. 

Jsme si vědomi, že mnozí se na podpoře 

misií podílejí i přes nesnadnou ekonomic-

kou situaci. Za tuto systematickou, dobře 

využívanou a opravdu potřebnou pomoc 

papežským misiím bychom Vám chtěli 

jménem biskupů, misionářů, řeholníků a 

chudých lidí v misiích upřímně poděkovat. 

Aktuality Papežských misijních děl 

Soutěž pro děti, která se uskutečnila v so-

botu 9.3. odpoledne nás přesvědčila, že jenom 

školní výuka nestačí, abychom o patronech 

Evropy C + M něco věděli. 

Připravujeme 

 

 

KALENDÁRIUM 

24. 3. - Květná neděle 8.00, 10.30, 18.30 

28. 3. - Zelený čtvrtek 18.00 

29. 3. - Velký pátek 17.30 - velkopáteční   

             obřady; přísný půst 

30. 3. - Bílá sobota 18.30 - vigilie 

31. 3. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

             8.00, 10.30 

  1. 4. - Velikonoční pondělí 8.00, 10.30 

  7. 4. - Neděle Božího milosrdenství 

  8. 4. - Slavnost Zvěstování Páně 18.00 

 

 číslo  23    březen 2013 
Velikonoce 

Nezměnil svět zabíjením, ale tím,  

že se sám nechal přibít na kříž… 

    Ježíšův potupný konec měl znamenat definitivní vítězství nenávisti a smrti nad 

láskou a životem. Ale nestalo se tak! Na Golgotě byl sice vztyčen kříž, na kterém 

visí mrtvý muž, ale tento muž byl „Synem Božím“.  

    O Velikonocích prožíváme tragickou událost jedinečného muže, který změnil 

svět nikoliv tím, že zabíjel druhé, ale tím, že se sám nechal zabít přibitím na kříž. 

Tento člověk, který svým vrahům odpouští, když ho zabíjejí, je Synem Božím, 

který „nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přiro-

zenost služebníka.. ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti ne kříži“ (Flp 

2,7-8).  Bolestné umučení Ježíše představuje vrchol zjevení lásky Boží ke každé-

mu z nás: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, 

kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16). Z lásky k nám Kris-

tus umírá na kříži!  

    Během dvou tisíciletí se zástupy mužů a žen nechávaly přitáhnout tímto tajem-

stvím a následovaly jej, aby jako on a s jeho pomocí daly svůj vlastní život jako 

dar ostatním. Mnozí z nich nám zůstávají neznámí. I v této době je mnoho lidí, 

kteří v tichu svého každodenního života spojují své utrpení s Kristovým a stávají 

se apoštoly pravé obnovy! 

     Bratři a sestry! Na Golgotě se tyčí kříž, ale pohled naší víry míří k rozbřesku 

nového dne. Zakoušíme již radost a zář Velikonoc. „Jestliže jsme však s Kristem 

umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít“ (Řím 6,8). S touto jis-

totou pokračujme na naší cestě.  

Vám všem radostné Velikonoce ve světle vzkříšeného Pána! 
             (Zpracováno podle promluvy emeritního papeže Benedikta XVI. dne 11. 4. 2009) 

FARNÍ ZPRAVODAJ 
farnosti Velké Karlovice 



 

 

Jak vidí volbu papeže kardinál Miloslav Vlk? 

Zvláště v těžké době pro církev Duch svatý zasahuje. O páté neděli postní se čte úryvek z 
proroka Izajáše a v něm je věta: "Hle, činím věci nové, už klíčí, což to nevidíte?" Touto 
větou prorokovou je nutno se dívat na současnou volbu papeže.          
O papeži Františkovi už toho média napsala tolik, že je obtížné ještě něco dodávat. Jeho 
duchovní profil dobře vyjadřuje v církvi na této rovině zcela neobvyklé jméno František. 
Každý jeho krok po zvolení přirozeně dokumentoval a potvrzoval pravdivost této volby. 
Například i slavení první bohoslužby po zvolení v Sixtinské kapli ukázalo jeho vztah k li-
turgii, jeho způsob neokázalého liturgického postoje. Média sledovala všechny jeho kroky, 
které to vše potvrzují. Všichni kardinálové, kteří se s ním setkávali například u stolu v Do-
mě svaté Marty nebo i při setkání se všemi kardinály v Klementinském sále, to zakusili. U 
té příležitosti jsem s ním zažil mimořádnou chvíli. Šli jsme ho pozdravit společně s kardi-
nálem Dukou. Papež se mě zeptal na jméno. Když jsem se mu představil, řekl: "A, umý-
vač výkladů!" Byl jsem velmi překvapen a zeptal jsem se ho, odkud to ví. On mi k mému 
velkému překvapení řekl: "Četl jsem Váš životopis!" Četl onu známou, původně francouz-
sky napsanou knihu: "Umývač oken - arcibiskup pražský", která byla přeložena do více 
jazyků a také do španělštiny. Tato momentka ukazuje jeho osobní vztah ke spolubratřím 
biskupům.                                                                                                             (zkráceno) 

              Nový papež František 
Úryvek z inaugurační homilie na Slavnosti sv. Josefa 

„Povolání ochraňovat se však netýká jenom nás křesťanů; má předcházející di-

menzi, která je jednoduše lidská a týká se všech. Chránit veškeré stvoření, krásu 

stvoření, jak nám bylo řečeno v knize Geneze a jak nám ukázal svatý František z 

Assisi, znamená respektovat každé Boží stvoření i prostředí, ve kterém žijeme. 

Znamená chránit lidi, pečovat o lidi, o každého člověka s láskou, zvláště o děti, o 

staré lidi, o ty, kteří jsou nejkřehčí a kteří se často ocitají na periferii našeho srd-

ce. Znamená to vzájemně o sebe pečovat: v rodině, kde se manželé vzájemně 

ochraňují, potom pečují o děti a postupně pak děti začínají ochraňovat rodiče. 

Znamená to upřímně prožívat přátelství, které je jakousi vzájemně poskytovanou 

ochranou v důvěrnosti, v úctě a dobru. Vlastně všechno je člověku svěřeno do 

ochrany; je to odpovědnost, která se týká nás všech. Buďte ochránci Božích darů!       

Chtěl bych, prosím, požádat všechny, kdo zaujímají zodpovědná místa na ekono-

mickém, politickém a sociálním poli, všechny muže a ženy dobré vůle: buďme 

„ochránci“ stvoření, Božího plánu vepsaného do přírody, strážci bližních, životní-

ho prostředí; nedovolujme znamením zkázy a smrti, aby provázela putování toho-

to našeho světa!  

Avšak, abychom mohli „chránit“, musíme také pečovat sami o sebe! Pamatujme 

na to, že nenávist, závist a pýcha špiní život! Chránit tedy znamená bdít nad svý-

mi city, nad svým srdcem, protože právě odtamtud vycházejí dobré a zlé úmysly: 

ty, které budují, i ty, které ničí!“ 

Aktuálně 

 

 

 

. 

Setkání mládeže na Velehradě 23. 3. - 10 míst v autobuse pro naši mládež; od-

jezd v 8 hod. od kostela; 50,- Kč registrační poplatek; mše v 15.30 hod.; návrat 

mezi 20 až 21 hod.  

Děkovná pouť rodin na Velehrad (Vsetínský děkanát) v sobotu 11. 5.  

Už ráno v 6.30 hod. od kostela vyjede autobus určený pro poutníky, kteří se chtějí 

zúčastnit pěší pouti. Pěšky se vyrazí z hory sv. Klimenta nedaleko Koryčan (v 

Chřibech) a krásnou turistickou trasou (cca 17 km) přes hrad Buchlov (kam také 

pojede náš autobus) půjdeme pěšky na Velehrad. Kdo se necítí na 17 km, může 

zvolit pouze poslední polovinu trasy (asi 7,5 km) z hradu Buchlova na Velehrad.  

Na Velehradě se poutníci připojí k ostatním farníkům, kteří přijedou druhým au-

tobusem s odjezdem ve 12 hod. z Karlovic přímo na Velehrad.  Program začíná 

v 15 hod., mše v 17 hod. 

Církevní restituce - za farnost vše bude vyřizovat jednotně Arcibiskupství 

Lidové misie - budou v roce 2014; uspořádají je redemptoristé 

Ministranti na zelený čtvrtek jedou do Olomouce na svěcení olejů, odjezd auty 

v 7 hod. od fary; mše v 9.30 hod 

Velikonoční vigilie bude v 18.30 hod. 

Další dětská a mládežnická nedělní mše budou až po Velikonocích 

Norské fondy - o. Rastislav se sejde se starostou a p. J. Ondrušem ze skanzenu 

pro informace v této věci 

Zprávy z farní rady 

Polští Jezuité uveřejnili na své internetové stránce tento obrázek s titu-

lem: FRANTIŠEK JEDE DO PRÁCE…. JAKO OBVYKLE…. 


