
 

 

Hlavní oslavy na Velehradě: 
4 .– 5. července Dny lidí dobré vůle, národní pouť  

4.7.  19.30 Večer lidí dobré vůle - koncert (přenos ČT) 

        23.00 mše sv. bazilika 

5.7.  10.30  slavnostní poutní mše svatá - celebruje  

        kardinál Josip Bozanić, arcibiskup záhřebský   

 
 Jarní koncert našeho chrámového sboru v sobotu 8.6.2013 v 17 hod 

 Dětská pouť k Panně Marii na Sv. Hostýn v sobotu 29.6. vlakem v 6.23 

 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5.7. v 8.00 mše sv. v kostele 

                                                          v 10.30 mše sv. v kapli na rozcestí Podťaté 

Pozvánky: 

Kaple Nejsvětější Trojice v Jezerném slaví 140 let. 
Když vstoupíte do kapličky v Jezerném, na podlaze najdete 
datum výstavby. Je to v římských číslech MDCCCLXXIII -tedy 
1873; byla vystavěna Karlem Paigrem. Letos je tomu 140 let. 
Při této příležitosti se tam na slavnost Nejsvětější Trojice ko-
nala v neděli v 15 hodin děkovná pobožnost. Asi 20 věřících 
se pomodlilo misijní růženec, litanie k P. Marii a celou pobož-
nost jsme zakončili zasvěcením se Nejsvětější Trojici.                                                
Obraz sv. Trojice z kaple 

 

 

FARNÍ ZPRAVODAJ 
farnosti Velké Karlovice 

 

 číslo  24     červen 2013 
Slavnost Těla a Krve Páně 

Sv. Ambrož s horlivostí volá: „Přijímej denně to, co je ti každý 

den třeba. Žij tak, abys byl hoden. Ten, kdo není ho-

den přijímat denně, ten toho není ho-

den ani jednou za rok“ 

Ó milostivý chlebe,  

rač v nás oheň Ducha svatého 

tak zapálit, abychom hrozní byli všelikým nepřátelům jako lvové ohněm dýchají-

ce, totiž zapálenou pravdou a láskou. Neboť kde Tvá svatá krev jest v důstojném 

srdci, tu zlí duchové zaběhnou a dobří andělé na pomoc přicházejí. Rač nás tak 

důstojně napájeti svou svatou krví, aby se zlí duchové z hrůzy neodvážili k nám 

přistoupiti a svatí andělé vždy při nás přebývali.   (Jan Milíč z Kroměříže 1320 -74)  

  2.6. - První svaté přijímání v naší farnosti 
  7.6. - Slavnost Nejsvětější Srdce Ježíšovo 
24.6. - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
29.6. - Slavnost sv. Petra a Pavla 
  5.7. - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

Sv. Jan Křtitel - prorok a předchůdce  
Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu

(Malach.3,1. cit. Ježíš v Mat.11,10). Jan je posel (angelos , 

anděl ), je tedy zobrazen s křídly. Přináší lidem zprávu, která 

pochází ze světa Božího. Křídla nám však připomínají také 

aspekt radosti, síly a mohutného duchovního růstu, který je 

druhou stranou jedné mince, jejíž „rub“ tvoří důsledná askeze 

Jana - Kristova Předchůdce, připravujícího lidi k přijetí nové-

ho smyslu života kázáním o pokání. „Čiňte pokání, neboť se 

přiblížilo království nebeské. Sekera už je na kořeni stro-

mů.“ (Mat 3,2.10) 

První svaté přijímání v našem kostele je slavnost 

pro celé naše farní společenství. Radujeme se, že i v dnešní slo-

žité době se rodiče snaží dovést své děti k skutečnému Ježíši, který v nich může tajem-

ně léčivě působit. Ježíše letos poprvé přijímají:  Holčák Lukáš, Křenek Vítězslav, 

Křenková Kristýna, Pavelková Natálie, Skovajsová Barbora, Suchánková Tereza, 

Vašek Libor, Zvěřina Jan.   

Aktuálně 



 

 

 

Provázení v kostele bude letos opět bez dotace v našem režimu, provázet bude 
10 dobrovolníků nyní o sobotách a nedělích a o prázdninách denně kromě pátku. 
Nové žárovky na lustru - díky dárci, kterému tímto děkuji, máme nové úsporné 
žárovky, které i dobře vypadají. 
Transportní plachta a kufřík první pomoci - návrh, abychom do kostela za-
koupili kufřík první pomoci a transportní vyprošťovací plachtu pro případ nevol-
nosti, jsme po konzultaci s MUDr. Pavlínovou zrealizovali. Obě věci sponzoroval 
dárce, který chce zůstat v anonymitě. Pán Bůh zaplať. 
Noví dodavatelé elektřiny a plynu - Olomoucká arcidiecéze rozhodla pro vyhlá-
šení soutěže na jednotného dodavatele elektřiny a plynu pro všechny farnosti. Ví-
tězná firma EON slíbila zlevnění elektřiny v průměru o 5% a fa VEMEX cenu 
plynu o 25%. Naše farnost byla na nové dodavatele napojena od 1. května 2013.  
Památkáři na návštěvě - konzultace proběhla ohledně zamýšleného topení a 
opravy respektive výměny lavic. Výsledkem dlouhé diskuse je to, že lavice se 
mohou opravit, ale určitě neměnit za nové.  Další pro ně přijatelnou možností je 
to, aby se topení udělalo těsně nad podlahu v lavicích a nějakým způsobem po-
krylo dřevem anebo jiným vhodným materiálem (tj. zvýšená podlaha v lavicích). 
Třetí doporučení bylo, aby byly boční lavice na straně oltáře sv. Jana Nepomuc-
kého uvedené do původního stavu a provizorní umístění svatostánku vyřešeno 
přenesením na jiném místo v kostele.  
Setkávaní ministrantů - na ministrantské schůzky nechodí mnoho kluků. Jedním 
z důvodů je i to, že jsou tyto schůzky nepravidelné. Proto jsme se dohodli, že se 
pokusíme o to, aby tyto schůzky byly pravidelně. Nejvhodnější se zdá být každá 
poslední sobota v měsíci odpoledne. Tímto prosím rodiče kluků, kteří ministrují, 
aby si to poznačili do svých kalendářů a pak to připomněli synům, aby na setkání 
nezapomněli. Podobně jsme se dohodli, že poslední sobotu v červenci 27. 7. si 
uděláme ministrantský výlet na kolech.                                              o.Rastislav 

Krátce z farnosti 

Arcidiecézní setkání mládeže na Velehradě 
I přes nepříznivé počasí se 23. března vydala naše mládež na arcidi-

ecézní setkání mládeže na Velehrad. Toto setkání bylo u příležitosti světového dne mlá-

deže a mottem této akce bylo: „Jděte, získejte za učedníky všechny národy.“ (srov. Mt 

28,19).  Sobotní ráno jsme vyjeli společně autobusem s mládeží našeho děkanátu Vsetín. 

Program začínal poutní cestou ze Starého Města, které jsme se bohužel nezúčastnili. Na 

úvod byla v bazilice na Velehradě připravena menší přehlídka všech děkanátů a pár in-

formací o Cyrilovi a Metodějovi. Vzápětí nás na srdci zahřála úvodní katecheze o. arci-

biskupa Jana Graubnera. Mohli jsme si poslechnout zajímavé a obohacující přednášky 

našich vrstevníků a vybrat si z velké škály workshopů ten pravý. Po polední modlitbě 

Anděl Páně následoval oběd z vlastních zásob. Vše vyvrcholilo mší svatou v 15:00 ce-

lebrovanou taktéž arcibiskupem Janem.  

Všichni jsme se vrátili nadšení, povzbuzeni slovem o. J. Graubnera a na památku jsme si 

z Velehradu odnesli repliku prvního křížku za dob Cyrila a Metoděje. Už nyní se těšíme 

na další setkání.                                                                                              (V. Vašutová) 

St{lo se 

 

 

Pěší a děkanátní pouť na Velehrad 
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Na Velehrad se ze 

Vsetínského děkanátu 

sjelo i přes deštivé 

počasí mnoho poutní-

ků - od nás 2 autobusy 

(44 poutníků šlo pěš-

ky). Poutní mši sv. za 

obnovu rodin a nová 

kněžská povolání ce-

lebroval Jan Graubner. 

O. Rastislav vedl ado-

raci. Bazilika byla úpl-

Velehrad na dohled - poslední  

metry 19ti kilometrové pouti 

blátivými cestami Chřibů 

ně plná, poutníci si rádi 

sedli i na zem. Hluboký 

duchovní zážitek byl 

umocněn společným zpě-

vem sborů mládeže z Arci-

biskup. gymnázia v Kro-

měříži a jejich kolegů z 

německého gymnázia Eg-

bert. Z naší farnosti tam 

zpívala Venda Vašutová.  


