
 

Zápis z poslední farní pastorační rady 
 
- Pěší pouť farnosti, která byla projednávána na minulé schůzi, se v ter-
mínu 8. 5. 2015 neuskutečnila, ale byla přesunuta na 22. 8. 2015. Půjde se ke 
kapličce na Štrčkové, která letos slaví 100. narozeniny (od kostela předběžně ve 
13:00 hod), u kapličky bude sloužena mše svatá a následovat bude program 
pro děti i ostatní přítomné. 
- Pouť autobusem na sv. Hostýn je naplánována na 27. 6. /poděkování za 
konec školního roku/ a 19. 9. 2015 jako děkanátní pouť za obnovu rodin a 
nová kněžská povolání. 
- Děti ze scholy pojednou na „chalup“ ve dnech 3. 7. - 6. 7. 2015 do Poz-
děchova. 
- Anička Špalková podala informaci o postupu vracení majetku v rámci 
církevních restitucí: zatím byly vráceny pozemky na Razule a kousek lesa na 
Sihle, restituce nepostupují tak rychle, jak bylo původně plánováno. 
- Mirek Martinak informoval o nutnosti provedení prořezávky v lese v Podťatém, 
kterou bude nutné uskutečnit v letošním roce. 
- O. Rastislav seznámil přítomné s plánem na vytvoření tzv. 
„katechetického týmu", který bude spolupracovat např. při výuce náboženství, 
přípravě na manželství nebo přípravě k biřmování (v této souvislosti zmínil vydá-
ní nových směrnic, které upravují počet setkání při přípravách). Členy týmu bu-
dou mimo o. Rastislava také Jana a Mirek Martinákovi a Růžena Martina ková. 
Začátek přípravy na biřmování se odsouvá až na období po dokončení oprav kos-
tela. 
- Od 16. 8. začnou v nedělních homiliích katecheze o mši svaté v rámci roku 
Eucharistických kongresů. 
- Dále o. Rastislav podal informaci o skutečnosti, že v našem kostele se natáčel 
film Děda, znovu bude pokračovat natáčení seriálu Doktor Martin a záběry 
z kostela budou použity v dokumentárním filmu - všechny akce jsou finančně 
ohodnoceny. 
- V jednání je vydání letáku o místním hřbitově - o náklady by se podělila 
farnost společně s obecním úřadem. 
- S obecním úřadem se připravuje smlouva o správě hřbitova. 
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VYHLÁŠENÍ JUBILEJNÍHO ROKU BOŽÍHO  

MILOSRDESTVÍ PAPEŽEM FRANTIŠKEM 
 

 Svatý rok bude zahájen 8. prosince 2015 na slavnost Nepo-
skvrněného početí. Na slavnost Neposkvrněného početí mi bude 
potěšením otevřít Svatou bránu. V tomto případě půjde o bránu 
Milosrdenství, kde každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lás-
ku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději. Zvolil jsem da-
tum 8. prosince, které v nedávných dějinách církve nabylo velkého 
významu. Svatou bránu totiž otevřu v den padesátého výročí za-
končení Druhého vatikánského ekumenického koncilu.  
 Jubilejní rok chceme prožít ve světle Pánova slova: Milosrdní 
jako Otec. Abychom byli schopni milosrdenství, musíme tudíž nej-
prve naslouchat Božímu slovu. To znamená obnovit hodnotu ml-
čení při rozjímání slova, které nám je určeno. Takto lze rozjímat 
Boží milosrdenství a osvojovat si je jako vlastní životní styl.  
 Vroucně si přeji, aby křesťanský lid během jubilea přemýšlel 
o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. Objevme znovu 
skutky tělesného milosrdenství: dát najíst hladovému a napojit žíz-
nivého; odívat toho, kdo nemá co na sebe; přijímat cizince, pomá-
hat nemocným, navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé. A nezapo-
mínejme na skutky duchovního milosrdenství: radit pochybujícím, 
vyučovat nevědomé, napomínat hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět 
urážky, trpělivě snášet obtížné lidi, modlit se k Bohu za živé i mrt-
vé.  
 Jubilejní rok bude zakončen liturgickou slavností Krista Krále 
20. listopadu 2016.  

Vyhlášeno 11. dubna 2015 na svátek Božího milosrdenství 

LETOŠNÍ FARNÍ POUŤ  
BUDE 9. SRPNA 



 

Nový plášť pro kostel 
 

S náklady dosahujícími téměř sedm milionů korun bude počátkem 
června zahájen projekt, jehož cílem je obnova střechy a opláštění 
kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích. Výměnu po-
škozených konstrukcí i krycího šindele, kterou do listopadu letošní-
ho roku provede vsetínská firma Teslice CZ, podpoří mimo jiné do-
tace z Norských fondů. 
V rámci oprav budou provedeny výměny poškozených dřevěných 
konstrukcí, a to jak střešního pláště – dřevěného štípaného šinde-
le, tak konstrukce krovu. Veškeré opravy budou prováděny z kvalit-
ního řeziva pocházejícího z místních zdrojů. „Zvláštní pozornost je 
věnována pečlivému výběru dřevěného štípaného šindele. Ten bu-
de rovněž pocházet od místních výrobců, kteří mají s jeho výrobou 
bohaté zkušenosti,“ vysvětluje Martin Šrámek z firmy Teslice CZ a 
pokračuje: „Důležitou součástí oprav bude rovněž ošetření a zpev-
nění podkrovní konstrukce stropu pomocí petrifikačního roztoku. 
Zvony ve stávající věži projdou celkovou repasí, která spočívá v 
jejich sejmutí, vyčištění, renovaci srdce, celkové patinaci a opravě 
zvonové stolice.“ Celá konstrukce bude na závěr očištěna a povr-
chově ošetřena proti biotickým škůdcům, aby se vysoká hodnota 
památkové stavby zachovala v plné kráse i pro další generace. 
Podle Anny Špalkové, která má jako technická administrátorka 
vsetínského děkanátu organizaci projektu na starosti, byla nabídka 
společnosti Teslice CZ, s. r. o., vybrána v rámci veřejné zakázky 
jako ekonomicky nejvýhodnější, s nabídnutou cenou 4 147 490 Kč. 
„Veškeré náklady na projekt byly vyčísleny na 6 966 390 Kč, z toho 
5 048 487 Kč uhradí dotace z EHP fondů 2009 – 2014, program 
CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, a farnost se podílí 
částkou 1 917 903 Kč,“ doplňuje Špalková. Oprava bude podle ní 
probíhat od června do listopadu tohoto roku. Veškeré práce přitom 
musí být prováděny s vysokou odbornou pečlivostí a v souladu se 
stanoviskem zástupců památkové péče, jedná se totiž o výjimečně 
cennou barokní stavbu pocházející z let 1753 – 1754. 
Mimořádný význam objektu vyzdvihuje také duchovní správce far-
nosti P. Rastislav Kršák. „Velkokarlovický kostel není unikátní 
svým zasvěcením Panně Marii – takových je na Valašsku hodně, a 
jeho jedinečnost nespočívá ani v tom, že je dřevěný a původně  

 

bez jediného hřebíku – i takových staveb se v Česku najde něko-
lik. Určitě však vyniká svou architekturou, kterou ovšem prozradí 
až pohled z ptačí perspektivy. Kostel je totiž nasměrován k výcho-
du, odkud má podle biblické tradice vzejít spása všem lidem, a má 
tvar řeckého nebo cyrilometodějského kříže, tvořeného dvěma vo-
dorovnými a jedním svislým ramenem. Odkazuje tak na křesťan-
ské kořeny naší kultury a svou architekturou se jakoby modlí: dě-
dictví sv. Cyrila a Metoděje zachovej nám, Pane.“ Pro kostel, který 
loni oslavil 260. výročí, se podle P. Kršáka nemohl najít lepší naro-
zeninový dárek, než je právě příslib financování opravy z Norských 
fondů. „Doufáme, že nový šindelový háv kostela bude dále připo-
mínat zmíněnou duchovní tradici a svou krásou osloví i mnoho ná-
vštěvníků, kteří se do kostela přijdou podívat v rámci projektu Ote-
vřené brány,“ dodává kněz.  

Vypracováním projektu a dohledem nad opravami byl pověřen pro-
jektant Vít Kolmačka ze Zlína. „Zhotovení projektu předcházelo 
mnoho průzkumů, bádání, zaměřování, a to i geodetických, speci-
ální prohlídky dřevěných konstrukcí s posuzováním lokálních vad a 
také dendrologický průzkum dřevěných prvků, který potvrdil stáří 
kostela i to, že byl vystavěn celý z jedlového dřeva. Odborníci pro-
vedli kontrolu varhan a věže se zvony,“ vyjmenovává Kolmačka. 
Ten podle svých slov při práci na projektu zohlednil zejména mate-
riál, tedy jedlové dřevo, a také konstrukční řešení střechy včetně 
počtu, tvaru a hustoty řad šindelů i jejich ozdobné tvary na stěnách 
a věži. „Součástí návrhů jsou také opravy prkenné podlahy kůru, 
schodiště, zevní strany podhledů v kostele pomoci petrifikačních 
nátěrů, sanace prvků krovu poškozených biotickými vlivy, vyrovná-
ní šindelových stříšek nad bočními vstupy a další a další dílčí opra-
vy kostela s cílem stavbu uvést opět do původní podoby,“ uzavírá 
projektant. 

Místními partnery projektu jsou Arcibiskupství olomoucké a Obec 
Velké Karlovice.                                    Tisková zpráva z 3. června 2015 

 

7. ČERVNA 2015 PŘIJMOU EUCHARISTICKÉHO KRISTA PRVNĚ: Štěpán Hol-

čák, Kateřina Koňaříková, Iveta Křenková, David Plánka, Andrea Plánková, 

Adéla Václavíková. Jsme Bohu vděční za dar jeho velké lásky i za jejich rodi-

če, kteří je na přijetí svátosti připravili. 


