
 

Štědrá večeře (doporučená rodinná liturgie - otec nebo matka) 

 

Dnes oslavujeme Vánoce – svátky narození našeho Pána Je-
žíše Krista. On se narodil, aby přinesl dobro, lásku a pokoj i 
do naší rodiny. V tuto chvíli zavítal i k nám.  
Marie, Ty jsi matkou narozeného Božího Syna. Chceme Tě ce-
lá naše rodina pozdravit: 
Zdrávas Maria …  
 
Přečteme: Evangelium podle Lukáše: Lk 2,1 -14 
Zazpíváme: píseň (např. Tichá noc) 
 
Prosby: 
Pane, v dnešní noc Tvého narození Tě prosíme: 
- za všechny lidi dobré vůle, abychom vytvářeli jednu lidskou 
rodinu spojenou s Tebou – prosíme Tě vyslyš nás 
- za opuštěné, hladovějící, nemocné a trpící, aby v těchto 
dnech našli útěchu v Tobě – prosíme Tě vyslyš nás 
- za nás všechny okolo stolu, abys nám požehnal a ochraňo-
val nás – prosíme Tě vyslyš nás 
A děkujeme Ti: 

- za to, že jsi nás bezpečně provázel po celý rok a že jsme za-
se při dnešní Štědré večeři spolu – děkujeme Ti, Pane 
- za všechny dary, které dnes večer dostaneme a za to, že 
největším darem jsi pro nás Ty – děkujeme Ti, Pane 
- za svatého Otce, biskupy a naše kněze, kteří jsou pro nás 
Tvými nástupci – děkujeme Ti, Pane. 
 
Požehnání jídla 
 
A nyní požehnej, Otče, toto jídlo, nám k užitku a Tobě 
k chvále. Prosíme Tě, Pane, buď častým hostem v našem do-
mě a dej, abychom byli hodní darů, kterými jsi nás obdaroval. 
Přání 
Přeji vám radostné vánoční svátky narození našeho Pána Je-
žíše Krista, aby se Ježíš ve vás duchovně narodil svou větší 
láskou, dobrotou a pokojem.  

 

FARNÍ ZPRAVODAJ 
Určeno pro vnitřní potřebu  

farnosti Velké Karlovice 
 

 číslo 31      prosinec 2014 

Vánoční program 2014 
24. 12. ST 15.00 Vánoční vigilie /mše/ 
pro děti; 24.00 Půlnoční mše 
25. 12. ČT 8.00 Mše; 10.30 Mše 
26. 12. PÁ 8.00 Mše; 10.30 Mše;  
27. 12. SO 8.00 Mše;  
 17.00 1. vánoční koncert  
28. 12. NE 8.00 Mše; 10.30 Mše 
29. 12. PO 8.00 Mše 
30. 12. ÚT 8.00 Mše 
31. 12. ST 15.00 Děkovná mše 
1. 1. ČT 8.00 Mše; 10.30 Mše 
2. 1. PÁ 8.00 Mše 
3. 1. SO 7.30 Adorace; 8.00 Mše 
4. 1. NE 8.00 Mše; 10.30 Mše;  
       16.00 2. Vánoční koncert  
5. 1. PO 8.00 Mše 
6. 1. ÚT 18.00 Mše ze slavnosti Tří 
Králů 
9. - 11. 1.  PÁ-NE Tříkrálová sbírka  

Vyhostili Ježíše z Vánoc 

 

Náš bohatý svět si přivlastnil Vá-
noce a všechno, co k nim patří, ale 
vyhostil z nich Ježíše! Tento svět 
miluje poezii Vánoc. Miluje atmo-
sféru přátelství, kterou vyvolávají, 
dárky, které přinášejí, světla, 
hvězdy a vánoční koledy. Zaměřu-
je se na Vánoce jako na okamžik 
největších výdělků v roce. Ale na 
Ježíše nemyslí. „Přišel mezi své a 
oni ho nepřijali…“ „Nenašlo se pro 
něj místo pod střechou…“ ani na 
Vánoce.  
(Chiara Lubichová) 

Benedikt XVI. o symbolice vá-

nočního stromu, svobodě a spra-

vedlnosti  

 

„Kdykoliv se člověk v dějinách 

pokoušel zhasit Boží světlo, na-

stala tragická údobí poznamena-

ná násilím. Pokud nejsou pojmy 

„svoboda“, „společné dobro“, 

„spravedlnost“ pevně zakotveny 

v Bohu a v jeho lásce – onom Bo-

hu, který ukázal svou tvář v Ježí-

ši Kristu – zůstávají velmi často 

v moci lidských zájmů. „ 

AŤ VE VAŠEM 
SRDCI  

VLÁDNE  
KRISTŮV  

POKOJ. 
(Sv. Pavel Kolosanům 3.15) 

http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Vyhostili-Jezise-z-Vanoc-Chiara-Lubichova.html
http://www.pastorace.cz/Clanky/Benedikt-XVI-o-symbolice-vanocniho-stromu-o-svobode-a-o-spravedlnosti.html
http://www.pastorace.cz/Clanky/Benedikt-XVI-o-symbolice-vanocniho-stromu-o-svobode-a-o-spravedlnosti.html
http://www.pastorace.cz/Clanky/Benedikt-XVI-o-symbolice-vanocniho-stromu-o-svobode-a-o-spravedlnosti.html


 

Ze zasedání pastorační rady 8. 12. 2014 

 
    Vzhledem k novému složení farní rady byla prvním bodem jednání 
volba místopředsedy a zapisovatele – místopředsedou byl jednomyslně 
zvolen Mirek Martinák, zapisovatelkou Alena Janotová. 

S přihlédnutím k novým ekonomickým skutečnostem (schválení 
dotace z Norských fondů, vrácení lesních pozemků v rámci církevních resti-
tucí) bylo navrženo a schváleno, aby se novými členy ekonomické rady sta-
li Anička Špalková, František Hlaváč a Mirek Martinák.  

O. Rastislav informoval o schůzce se starostou obce p. Miroslavem 
Koňaříkem – jejím obsahem bylo předběžné přislíbení finančního příspěvku 
obecního úřadu na dofinancování oprav kostela, které bude i přes schvále-
nou dotaci z Norských fondů nutné. 

Farní rada pověřila o. Rastislava, aby projednal s občanským sdru-
žením Dědictví Velké Karlovice možnost dalšího využívání budovy pasto-
račního centra k přednáškám a výukovým programům. 

Pěší pouť farnosti v roce 2015 by měla být uskutečněna po severo-
východní straně Velkých Karlovic a navázat na letošní pěší pouť – předběž-
ný termín byl stanoven na 8.5.2015 s předpokládaným ukončením u kříže na 
louce  
u Holčáků v Leskovém, občerstvení a program v cíli by opět zajistila místní 
organizace KDU-ČSL. Milena Mikulová byla pověřena, aby s Vítkem Kašpa-
říkem projednala trasu. 

Mikuláš 2015 – byla přijata nabídka Veroniky Valchářové, že 
v příštím roce bude příchod Mikuláše v její režii, případným náhradníkem na 
tuto funkci je Mirek Martinák. 

O. Rastislavem byl vznesen návrh na možné ustanovení farního dne 
v naší farnosti – na dalších jednáních rady bychom měli stanovit termín 
(5.7.; poslední neděle ve školním roce..) s ohledem na další případné para-
lelně probíhající akce v obci a blízkém areálu muzea. Návrh bude nadále 
projednáván. 

Starší občané vznesli požadavek na obnovení tradice poutí na Sv. 
Hostýn – z farnosti by měl být vypraven autobus s dojezdem k bazilice. Ter-
mín, financování a ostatní podrobnosti budeme projednávat na některém 
z příštích jednání rady. 

 

Milí přátelé, 
opět po roce začínáme s přípravou na Tříkrálovou sbírku. 
Je mi ctí poděkovat Vám za loňský výtěžek, který činil neuvěřitelných 546 
115,00 Kč. Byl využit na udržení provozu Denního stacionáře pro seniory a 
také na projekt sociální rehabilitace Lávka a Úvod do sociálního podnikání 
(úklidová firma) a v neposlední řadě na přímou pomoc. V loňském roce se 
podařilo poskytnout pomoc třem rodinám. 

Velké poděkování patří rovněž koledníkům, dobrovolníkům a asistentům, 
kteří rok co rok obětavě s ochotou věnují sbírce svůj čas. 
Záměrem pro rok 2015 je využít výtěžek Tříkrálové sbírky na nový projekt 
sociální rehabilitace Lávka.     Tak jako v minulých letech budeme pamato-
vat  s určitou částkou i na ty, kteří se dostanou do nepříznivé situace. Ter-
mín konání Tříkrálové sbírky je stanoven na 9.-11.1.2015. 
Těšíme se na setkání s Vámi. Za Vaši štědrost děkujeme. 
Jménem Charity Svaté rodiny Daria Exnerová 

Oprava našeho kostela Panny Marie Sněžné 

 

Vážení přátelé, jak již mnozí z vás víte, byla nám 27. listopadu 2014 schválena 

dotace z EHP fondů ve výši 5 048 487Kč, což činí 72% z celého projektu. 

Na chybějící zbylou část bude muset farnost najít další finanční prostředky. Pokud 

chcete darovat církvi finanční obnos lze to, buď osobně na farním úřadě, nebo 

přispět na účet farnosti 1765242399/0800. Dar církvi si lze odepsat z daně z příjmu, 

proto i církev v případě potřeby vydává potvrzení o daru. 

Náš navržený projekt byl zkrácen o opravu varhan, tudíž se nyní opravovat 

nebudou. V této chvíli chystáme poptávku na management projektu, abychom 

mohli co nejdříve zadat výběrové řízení na stavební práce. 

Moc děkuji všem za poskytnutí jakýchkoliv darů. /A. Špalková/ 

 

Vánoční koncert schol 

 Schola Velké Karlovice se scholou Nový Hrozenkov vás srdečně 

zvou na společné koncerty, kde jako jejich host vystoupí folklorní soubor 

Hafera z Nového Hrozenkova. Koncerty se uskuteční: 

Kostel sv. Jana Křtitele Nový Hrozenkov – neděle 28. prosince 2014 

v 16 hodin 

Kostel Panny Marie Sněžné Velké Karlovice – neděle 4. ledna 2015 

v 16 hodin 


