LIDOVÉ MISIE 2014

FARNÍ ZPRAVODAJ

Koncem května 2014 proběhli v naší
farnosti Lidové misie. Tuto duchovní
obnovu vedli bratři kněží z řehole svatého Vincence de Paul. Otec Pavel a Otec
Lubomír věnovali povzbuzování věřících
celých osm dnů od 18. do 25. května.
Nejdojímavější událostí byla sobotní
večerní obnova manželských slibů. 14
párů se po homilie postavilo do středu
kostela, tváři v tvář opakovali své manželské odevzdání se v lásce. Na tvářích
nejedné manželky se třpytili slzy dojetí.
Lidové misie vyvrcholili požehnáním
misijního kříže. Na kříži zůstal letopočet
2014 na památku této obnovy. Navíc každým rokem 25. května a 14. září
mohou věřící získat plnomocné odpustky trestů za hříchy za obvyklých podmínek. Bohu dík za službu.

Určeno pro vnitřní potřebu
farnosti Velké Karlovice

KRÁTKÉ ZPRÁVY a OHLÁŠKY
8. května se uskutečnila pouť ke kapličkám farnosti jako poděkování za 260 let
Karlovského kostela a farnosti. Pouti se zúčastnilo asi 25 farníků. Vyvrcholením byla
mše svaté v Podťatém, v které Bohu děkovalo za víru a kostel víc jak 100 věřících. Poděkování patří p. Chromčákové za poskytnutí prostoru na jejich soukromém pozemku,
kde se mohli děti zabavit a dospělí popovídat a odpočinout si. Podobně děkujeme i
místní KDU-ČSL za zorganizování občerstvení.
1. června po prvé přijali do svého srdce Pána Ježíše Krista Nicol Bobovská, Vojtěch Kašpařík a Anička Martináková.
Od 1. června běží v našem kostele projekt „Otevřené brány“, které financuje
Zlínsky kraj a obec Velké Karlovice. Provádět bude 13 mladých a těší se na mnoho
návštěvníků.
20. června odevzdala Anička Špalková v Praze žádost o Norské fondy na opravu
opláštění kostela (výměna šindelů) a varhan. Modleme se o požehnání za tento projekt.
28. června děti, ministranti a mládež děkovali P. Bohu za další školní rok na
Hostýně.
6. srpna odjíždí O. Rastislav na 4 měsíční kurz do Nizozemí a Itálie. Zastupovat
ho budou spolubratři z řehole Společnosti Božího Slova.
9. srpna bude v rámci poutě koncert skupiny Gold Band v 17.00 v kostele. Slavnou mši svatou bude v neděli 10. srpna sloužit O. Josef Nuzík, gen. vikář Olomoucké
arcidiecéze.
15. srpna se uskuteční celodenní výroční adorace od 8.00 do 17.00.

číslo 29

červenec 2014

Farní pouť je letos 10. srpna.
Slouží O. J. Nuzík, gen. vikář.
DĚKUJEME BOŽE OTČE ZA 260 LET KOSTELA A FARNOSTI

Každý člověk, ať je jakkoliv hloupý a nerozumný, když
chce o něco požádat nějakého váženého a ctihodného muže,
nejdříve rozvažuje a v duchu si připravuje, jakým způsobem ho
osloví, aby mu to bylo vhod a nevyvolal u něho odpor nebo mu
nezpůsobil potíže. Dále pak musí zvážit, co vlastně od něho bude žádat, k čemu potřebuje to, oč prosí, zvláště je-li to něco mimořádného a velkého. Ostatně náš dobrý Ježíš nás sám učí, jak
máme prosit. Právě toho je podle mého soudu zvlášť třeba si
všimnout. Nemohl jsi, Pane, všecko shrnout do jediné věty a říci: Otče, dej nám vše, co je pro nás dobré a přiměřené? Zdálo
by se totiž, že není třeba nic víc říkat, zvláště jde-li o toho, který
všechno tak dobře a dokonale zná.
Jistě by to stačilo, Moudrosti věčná, pokud jde o tebe a
tvého nebeského Otce, a ty ses také k němu tak modlil v zahradě Getsemanské. Tam jsi mu vyjevil své přání i svůj strach, ale
přitom ses zcela podřídil jeho vůli. Ale ty víš, můj Pane, že my
nejsme tak odevzdaní do Otcovy vůle, jako jsi byl ty. A proto bylo třeba, abychom my prosili o každou jednotlivou věc zvlášť,
abychom přitom i sami u sebe rozvažovali, zda je to, oč žádáme,
pro nás dobré a prospěšné, a abychom o to přestali prosit, vidíme-li, že to pro nás není dobré. Jsme totiž takového založení, že
nedostaneme-li právě to, oč prosíme, nestojíme o to, co nám
Bůh chce dát. Je to důsledek toho, že máme svobodnou vůli. A i
kdyby to bylo pro nás daleko nejlepší, nikdy nemáme pocit, že
jsme štědře obdarováváni, dokud se nám hned přímo na dlaň,
že to tak musím říci, nevyplácejí peníze hotově.
Z knihy »Cesta k dokonalosti« od svaté Terezie od Ježíše, panny

FARNOST VELKÉ KARLOVICE

Výsledky voleb do farní pastorační rady 30. 6. 2014

Příjmy prvé pololetí 2014
Sbírky a dary
Zlínský kraj na Otevřené brány
Obec VK na Otevřené brány
Obec VK na projekt pro žádost o Norské fondy
Česká televize za filmování Doktor Martin
Za vyučování Křesťanské výchovy
Bankové úroky
Spolu

371198
22000
40000
60000
20000
8544
1229,6
522971,6

Výdaje/investice prvé pololetí 2014
Elektřina zálohy
Voda zálohy
Plyn zálohy
Telefon a internet
Bankovní poplatky
Diecézní aktivity
Pojištění budov
Účelové sbírky poslané na arcibiskupství
Projektová dokumentace pro žádost o Norské fondy
Topná tělesa
Daň z nemovitosti
Kostel - opravy, údržba a liturgické potřeby
Pastorák - opravy a údržba
Fara - opravy a údržba
Kancelář
Spolu

36000
5340
31380
3067,33
575,63
25100
4600
79398
90266
113014
314
36300,67
32290
14757
7803,67
480206,3

Pokladna k 30. 6. 2014
Běžný účet k 30. 6. 2014

118511
611659,19

29. 6. 2014 SE USKUTEČNILA PRVÁ FARNÍ SBÍRKA NA OPRAVY
KOSTELA. VYNESLA 46 400 Kč.
DRUHÁ FARNÍ SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA SE USKUTEČNÍ O
POUTI 10. SRPNA 2014. BŮH POŽEHNEJ VŠEM DOBRODINCŮM.

LESKOVÉ
PODEŠVOVÁ MARIE
HOLČÁK VÁCLAV ML.

22
14

BZOVÉ-JEZERNÉ-SOLÁŇ
MIKULOVÁ MILENA
MUŽÍK JOSEF

11
19

PLUSKOVEC-PLUSKOVEČEK-OKOLÍ KOSTELA
HOLČÁKOVÁ LENKA
HLAVÁČ FRANTIŠEK

13
11

MILOŇOV A V. KARLOVICE CENTRUM
JANOTOVÁ ALENA
MARTINÁK MIROSLAV

20
25

PODŤATÉ-TÍSŇAVY
CHROMČÁKOVÁ VĚRA
CHUDĚJ EMIL (MILOŠ)

37
32

POVĚŘENÍ (NEVOLENÍ) ČLENOVÉ
BAROŠ PETR - kostelník
ŠPALKOVÁ ANNA - animátorka dětí a mládeže
MIKEŠKA DANIEL - varhaník
VŠICHNI ČLENOVÉ PASTORAČNÍ RADY BUDOU SKLÁDAT SLIB V PRŮBĚHU ČERVENCE. KE SVÉ SLUŽBĚ PAK DOSTANOU POŽEHNÁNÍ OD
GENERÁLNÍHO VIKÁŘE OLOMOUCKÉ ARCIDIECEZE OTCE JOSEFA
NUZÍKA NA KONCI SLAVNÉ MŠE POUTNÍ 10. SRPNA 2014 .

