Věčné světlo
Babička vezme vnuka poprvé do kostela a
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všechno mu ukazuje. Pak se zastaví před svatostánkem a modlí se. Malého zaujme červená
barva věčného světla. Dlouho se na ně dívá a
nakonec se zeptá: "Babi, kdy tam konečně na-

AŤ VE VAŠEM SRDCI VLÁDNE
KRISTŮV POKOJ.
(Sv. Pavel Kolosanům 3.15)

skočí zelená, abychom mohli jít dál?"

Mimořádné jubileum Božího milosrdenství
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Rok se pomalu blíží ke svému konci, a to je
čas, kdy v Charitě finišují přípravy na Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční ve
dnech 8. – 10. ledna 2016.Výtěžek bude
tentokrát využit na opravu Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově – Čubově. I
přes zabezpečení zde totiž došlo k velkému
poškození půdních výplní kunami. Při řešení odstranění škod bylo zároveň doporučeno provedení zateplení zadní stěny budovy. Dům pokojného stáří slouží lidem, kteří
nemohou zůstat ve svém domácím prostředí z důvodu nesoběstačnosti kvůli vysokému věku nebo nemoci, a jeho kapacita je
stále naplněna, je stoprocentně využit.
Část výtěžku bude rovněž rezervována,
stejně jako v minulých letech, pro ty potřebné, kteří se dostanou do nepříznivé životní situace. Letos se díky štědrosti Vás
dárců podařilo poskytnout pomoc čtyřem
rodinám z našeho okolí. Ráda bych Vám
všem poděkovala nejen za dary, kterými při
sbírce přispějete na určené záměry, ale
především za přijetí koledníků a za Vaši
vstřícnost a laskavost k nim. Děkuji.
Daria Exnerová, koordinátor Tříkrálové sbírky

Jsou chvíle, kdy jsme ještě silněji vyzýváni, abychom upírali svůj
zrak k milosrdenství, a tak se stávali účinným znamením Otcova jednání.
Proto jsem vyhlásil Mimořádné jubileum milosrdenství jako dobu příhodnou pro církev, aby umožnila věřícím vydávat silnější a účinnější svědectví.
Svatý rok bude zahájen 8. prosince 2015 na slavnost Neposkvrněného početí. Tato liturgická oslava ukazuje, jak Bůh jedná již od počátku
našich dějin. Po hříchu Adama a Evy nechtěl Bůh ponechat lidstvo samotné a napospas zlu. Proto pojal do své mysli a vyvolil Pannu Marii, svatou
a neposkvrněnou v lásce (srov. Ef 1,4), aby se stala Matkou Vykupitele
člověka. Na tíži hříchu odpovídá Bůh plností odpuštění. Milosrdenství bude vždycky větší než každý hřích a Boží lásce, která odpouští, nemůže
nikdo klást meze. 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 lásku Boha, který potěšuje,
odpouští a dodává naději.
Zvolil jsem datum 8. prosince, které v nedávných dějinách církve
nabylo velkého významu. Svatou bránu totiž otevřu v den padesátého výročí zakončení Druhého vatikánského ekumenického koncilu. Církev cítí,
že je třeba tuto událost uchovávat v živé paměti. Tehdy začala nová etapa
jejích dějin. Otcové shromáždění na koncilu silně pocítili – jako opravdové vanutí Ducha – požadavek mluvit k lidem své doby o Bohu srozumitelnějším způsobem. Byly zbořeny hradby, které příliš dlouho uzavíraly církev do privilegované pevnosti, a nadešel čas zvěstovat evangelium nově.
Nastala nová etapa neustálé evangelizace. Pro všechny křesťany je novým závazkem, aby svoji víru dosvědčovali s větším nadšením a přesvědčením. Církev pocítila odpovědnost, že má být ve světě živým znamením
Otcovy lásky.
Papež František 11. 4. 2015

Zápis ze společného zasedání pastorační a ekonomické rady
farnosti Velké Karlovice konané dne 9. 11. 2015
Předmětem jednání byly níže uvedené záležitosti:
O. Rastislav informoval, že přes problémy s filmovým štábem seriálu Doktor Martin, podepsal smlouvu o další spolupráci. Ve smlouvě byly akceptovány jeho připomínky
k organizaci natáčení.
Anička Šimčíková podala informaci o situaci kolem pozemku parcela číslo 5523/1
pod Razulou – zájem o něho projevila Simona Kolářová a společnost Apartmány Razula
s.r.o. Vzhledem ke skutečnosti, že Simona Kolářová hospodaří na okolních pozemcích zemědělského charakteru, se členové rady shodli na předběžném uzavření pachtovní smlouvy právě se Simonou Kolářovou.
Mirek Martinák informoval o prořezávce lesa v Podťatém, která byla provedena
v letošním roce.
O. Rastislav seznámil přítomné s průběhem prací na opravě kostela – veškeré šindele jsou ošetřeny vakuově tlakovou impregnací, která je zárukou kvalitního a rovnoměrného ošetření dřeva proti plísním, škůdcům a dřevokazným houbám. Je třeba ovšem ještě
provést několik nátěrů karbolinem – první pravděpodobně v květnu, další po 2 -3 měsících
a toto ošetření se bude opakovat každých 5 let.
Byl oznámen a přijatý adventní a vánoční program:
Mikuláš přijde na mši do našeho kostelíka v sobotu 5. 12. v 17:00 hodin.
Rorátní mše pro děti jsou naplánovány v úterky a čtvrtky od 6:30, po nich bude
následovat společná snídaně v pastoračním centru v režii maminek zúčastněných
dětí. Při mši na první adventní neděli děti dostanou od o. Rastislava vystřihovánku Betléma, kterou si mohou během adventního období skládat v spolupráci
s rodiči. Kdo přinese hotový Betlém na dětskou vánoční mši, dostane dárek.
Letošní novinkou budou rorátní mše pro dospělé plánované od 14. 12 po předvánoční zpovědi. Budou v pondělky, středy a pátky v 8:00 hodin. V sobotu 19. 12
nebude z důvodu vysluhování svátosti smíření v jiných farnostech.
Vánoční program:
24. 12. – Štědrý den – dětská vigilie v 15 hodin, půlnoční mše ve 24 hodin
25. 12. – Slavnost Narození Páně – mše v 8:00 hod. a v 10:30 hod.
26. 12. – Svátek sv. Štěpána – mše v 8:00 hod. a v 10:30 hod., v 16 hodin budou
zpívat Karlovjanky
27. 12. – Svátek sv. Rodiny – mše v 8:00 hod. a v 10:30 hod., v 16 hodin koncert
našeho sboru
31. 12. – děkovná mše za uplynulý civilní rok v 15:00 hod.
O. Rastislav zmínil možnost zapůjčení sochy Panny Marie k domácím modlitbám růžence
ve společenstvích – nejlépe v měsíci říjnu, který je měsícem posvátného růžence a kdy
jsme k této modlitbě obzvlášť vybízeni, hlavně za misie. Zájem se bude zjišťovat mezi
věřícími.
Diskuse se také vedla kolem umístění Božího hrobu, břízek na Boží Tělo a umístění věčného světla. Tyto věci zůstaly otevřené.

Adventní program 2015
1. 12. út
3. 12. čt
5. 12. so
8. 12. út
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Roráty pro děti
Roráty pro děti
Dětská mše s Mikulášem
Roráty pro děti
Roráty pro děti
Předvánoční svátost smíření
Roráty pro dospělé
Roráty pro děti
Roráty pro dospělé
Roráty pro děti
Roráty pro dospělé
Roráty pro dospělé
Roráty pro děti (Předvánoční úklid 7.30)
Roráty pro dospělé (Zdobení kostela 8.30)
Vánoční program 2015

24. 12. čt
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26. 12. so
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27. 12. ne
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24.00
8.00 a 10.30
8.00 a 10.30
16.00
8.00 a 10.30
16.00
15.00

Dětská vánoční mše
Půlnoční mše
Mše narození Páně
Mše ze slavnosti sv. Štěpána
Karlovjanky koledy pod stromečkem
Mše ze slavnosti Svaté rodiny
Vánoční koncert farního sboru
Děkovná mše za civilní rok 2015

Novoroční program 2016
1. 1. pá
3. 1. ne
6. 1. st.
8.-10. 1.
10. 1. ne

8.00 a 10.30
8.00 a 10.30
18.00
pá, so, ne
8.00 a 10.30

Mše ze slavnosti Matky Boží P. Marie
Mše s požehnáním koledníků
Mše ze slavnosti Zjevení Páně
Tříkrálová sbírka
Mše ze slavnosti Křtu Páně

