
  

FARNÍ ZPRAVODAJ 
Určeno pro vnitřní potřebu  

farnosti Velké Karlovice 
 

 číslo 33     březen 2015 

POSTNÍ A VELIKONOČNÍ PROGRAM 
  
Křížové cesty jsou v půstu v středu a v pátek v 17.30 
19. března - svatý Josef, mše 18.00 za všechny zemřelé a živé 
Josefy a Josefky  
21. dubna - předvelikonoční svátost smíření Karolinka a N. Hro-
zenkov 15-17.00  
22. března - předvelikonoční svátost smíření V. Karlovice 15.00-
17.00  
22.-29. března - týden modliteb za mládež 
24. března - Den modlitby a postu za zabité misionáře 
25. března - Zvěstování Páně - Den modliteb za úctu k životu 
28. března - Arcidiecézní setkání mládeže Prostějov 10.00-17.00 
02. dubna - Zelený čtvrtek - návštěvy nemocných a mše v 18.00  
03. dubna - Velký pátek - Křížová cesta mládeže 9.30 Leskové a 
obřady v 17.30  
04. dubna - Bílá sobota adorace 8.00-19.00, návštěvy nemoc-
ných a mše v 19.30  
05. dubna - Velikonoční neděle mše 8.00 a 10.30 /svěcení veliko-
nočních pokrmů/  
06. dubna - Velikonoční pondělí mše v 8.00  

Smrti, kdepak je tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj 
bodec? Ten bodec smrti je hřích a hřích zase čerpal svou 
moc ze Zákona. Ale Bohu díky! On nám popřává vítěz-
ství skrze našeho Pána Ježíše Krista.  1 Kor. 15,55-57 



 

Poděkování tříkrálovým koledníkům 
Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky Charity pro pomoc potřebným, ať už 
jako koledníci, organizátoři nebo dárci. Díky vaší ochotě můžeme vydávat viditelné svědectví 
světu o službě věřících potřebným, a také roznášet do světa radost z úžasného Božího daru, 
který slavíme o každých Vánocích, radost z Boha, který se nám daruje jako Zachránce a Spasitel. 
Výtěžek sbírky v arcidiecézi činí 23 833 606 Kč, tedy opět větší než v minulém roce; o jejím využi-
tí budu informovat později. Arcibiskup Jan 

Charita Nový Hrozenkov otvírá sociální podnik 
Od prosince loňského roku si můžete u Charity Nový Hrozenkov objednat úklid svého bytu, domu, 
chaty, chalupy, případně společných nebytových prostor u činžovního bytu a také úklid kanceláří.  
Co můžete od našeho sociálního podniku – Úklidové firmy U3 očekávat? Chceme vám umožnit 
návrat po těžkém dnu do uklizeného bytu, pomoci s úklidem Vaší chaty či chalupy, zajistíme po-
moc s úklidem u Vašich rodičů. Stačí, když zavoláte, vysvětlíte, objednáte, my přijedeme, uklidí-
me a pošleme zprávu „vše Utřeno, Uklizeno, Upraveno s pozdravem Vaše služba U3“. Máme již 
dlouholeté zkušenosti s úklidem u našich klientů v pečovatelské službě. Teď jsme tady také pro 
Vás. Kontakt a ceny: M. Grygerová, tel. 739 507 121 
komplexní úklid domácnosti: 180,00 Kč/hod   
více znečištěná plocha: 210,00 Kč/hod 

Nový leták o kostele 
 V roce 2014 se rozprodali všechny pohlednice o kostele. Není divu, vždyť v sezoně kostel navští-
vilo 12000 lidí. Vznikla potřeba nějakým způsobem odpovědět na potřebu návštěvníků, kteří si 
žádali nejenom fotografie, ale i základní historická data o kostele. Shodou okolností jsem po no-
vem roce 2014 žehnal dům rodině Bolfových. Dověděl jsem se, že Gabriela profesionálně dělá 
grafické přípravy pro různé propagační materiály. Poprosil jsem ji o pomoc a výsledkem je leták o 
Karlovském kostele. 
V této souvislosti vznikla ještě potřeba vytisknout další leták o Karlovském hřbitově. I pan starosta 
Koňařík vidí tuto potřebu. Paní učitelka Mikulová poprosila o spolupráci paní Mikulcovou. Doufá-
me, že ještě letos bude leták hotový. 

Infrazářič do kruchty 
V kruchtě máme vodu na umývání kostela. V zimě však má tato voda tendenci zamrzat. I když 
tam byl namontován přímotop, někdy se stalo, že voda zamrzala v trubkách. Při opravách topení 
se povedlo odstranit zamrzaní trubek, ale zůstal problém s možným zamrzáním vody ve výlevce. 
Elektrikáři navrhli infrazářič s termostatem. Tak jsem jeden objednal přes internet. Asi za půl hodi-
ny se mi někdo ozval z dotyčné firmy. S radostí v hlase mi oznámili, že mi ten infrazářič darují. 
Nevěřil jsem vlastním uším. Věděl jsem též, že ještě budu potřebovat jakýsi termostat, abych 
mohl regulovat ohřívač. Termostat jsem chtěl taky zakoupit. Jenomže muž na druhé straně telefo-
nu mi řekl, že ten termostat mi darují pro kostel. Posléze jsem zjistil, že firma je kdesi ze Slovácka 
a podnikatelé jsou praktikující věřící. Infrazářič a termostat skutečně do kostela darovali. 

Nový ministranti 
Služebníků oltáře nikdy není dost. A tedy ani ministrantů. S vděkem Bohu jsem uvítal 4 nové 
kandidáty na službu ministrování. Oficiální sloužili svůj ministrantský slib a dostali při nedělní mši 
svaté požehnání tito nový ministranti: Ondřej Sibal, Filip Valigura, Josef Vašut a Štěpán Holčák.  

 

Správcovství pastoračního domu 
Jsme Bohu vděčný za to, že jako jedna z mála farností, máme šikovný a moderní pastorační 
dům. Ze začátku jsem o něj pečoval sám s občasnými brigádami dobrovolníků. Vzhled k většímu 
používání pastoráku vznikla potřeba systematičtěji se o něj starat. Hledal jsem vhodné kandidáty 
na péči. Ideálním řešením se jevilo to, aby to byli muž a žena, protože každý má svůj pohled na 
pořádek, čistotu a funkčnost. Oslovil jsem manžele Valchářovi a oni souhlasili. Děkuji jim za 
ochotu. Mimochodem pastorák využívají různé skupiny: křesťanské rodiny na rekreaci, setkávají 
se tu pravidelně různé zpěvácké skupiny – sbor, sboreček, dětská schola, mládežnická schola; 
vyučuje se tu náboženství pro děti předškolního věku; mládežníci mívají pravidelné Spolčo; Li-
dovci mají tady své schůze; rodiny novomanželů využívají hlavně ubytovací kapacity; řádové 
sestry tady mívají duchovní obnovy; v létě tady jezdí ministranti a děti na tábory. Buďme Bohu 
vděčni za takový dar a potenciál našeho pastoračního domu. 

Josef Mužík oficiálně akolytou. 
U poslední děkanské vizitace mně děkan upozornil, že kterýkoliv akolyta musí mít oficiální povo-
lení od arcibiskupství olomouckého. Po to, co mi Josef Mužík dodal doklad o absolvování pasto-
račního kurzu, jsem otce arcibiskupa požádal o toto povolení. Pan Mužík dostal toto povolení do 
prosince 2016. 

Miroslav a Jana Martinákovi na kurze snoubeneckých příprav. 
Od začátku roku 2014 od nás otec arcibiskup požaduje systematickou katechetickou přípravu 
snoubenců k svátosti manželství. Kromě zápisu žádosti o církevní sňatek a liturgické přípravy je 
požadováno dalších 8 setkání se snoubenci. Toto je směrnice v arcidiecéze olomoucké. 
V ideálním případě mají mít prvé 4 setkání snoubenci s knězem a další 4 s manželským párem 
z farnosti. Zatím jsem všechno dělal sám. Zdá se však, že nám svitá na lepší časy. Poprosil jsem 
Mirka a Janku Martinákovi, aby si udělali přípravný kurz, po kterém by mohli tyto přípravy dělat. 
21. února se zúčastnili nejdůležitější části kurzu. Jak sami řekli, kurz byl pro ně samé velkým 
obohacením. 

Týden modliteb za mládež 
V týdnu před Květnou nedělí (22.–29. 3.) se uskuteční „Týden modliteb za mládež“, který je vy-
hlášen biskupy. Cíle tohoto týdne jsou tři: 
– doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou, 
– pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve,  
– vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý ná-
sledný život, společnost i církev.  

24. březen – Den modlitby a postu za zabité misionáře 
Agentura Fides vydala opět na počátku roku seznam pastoračních pracovníků, kteří byli zabiti v 
předchozím roce. Jejich jména spolu s dostupnými informacemi o jejich životech si každoročně 
připomínáme 24. března v Den modlitby a postu za zabité misionáře. Podle dostupných informací 
bylo v průběhu roku 2014 po celém světě zavražděno 26 pastoračních pracovníků (většinou kně-
ží). V roce 2014 násilně zemřeli tito pastorační pracovníci: 17 kněží, 1 řádový bratr, 6 řeholnic, 1 
seminarista, 1 laik. 


