
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
1. Pečujte o svůj duchovní život, o vztah k Bohu, 

který je základem všeho, co děláme a co jsme. 

 
2. Pečujte o rodinný život 

a dávejte svým dětem a drahým nejenom peníze, ale především čas, pozornost 
a lásku. 

 

3. Pečujte o své vztahy s druhými, 
proměňujte svou víru v život a slova v dobré skutky, zejména vůči nejpotřebněj-

ším lidem. 
 

4. Pečujte o svůj jazyk. 
Očistěte jej od urážlivých a hanlivých slov i od slov vyjadřující světský úpadek. 

 

5. Léčte rány srdce olejem odpuštění. 
Odpouštějte lidem, kteří vás zranili, a ošetřujte rány, které jste způsobili druhým. 

 
6. Dbejte na svou práci. 

Vykonávejte ji s nadšením, pokorou, kompetencí, zanícením a s vděčností. 

 
7. Varujte se závisti a žádostivosti, nenávisti a záporných citů, 

které užírají váš vnitřní pokoj a mění vás na lidi zničené a ničící. 
 

8. Mějte se na pozoru před záští, 

vedoucí k pomstě, před leností, vedoucí do existenciální eutanázie, před ukazo-
váním prstem, vedoucím k domýšlivosti, a před neustálým stěžováním, dovádějí-

cím k zoufalství.  
 

9. Pečujte o bratry a sestry, kteří to potřebují... 
staré lidi, nemocné, hladové, bezdomovce a cizince. Podle toho totiž budeme 

souzeni.  

 

FARNÍ ZPRAVODAJ 
Určeno pro vnitřní potřebu  

farnosti Velké Karlovice 
 

 číslo 43     leden 2017 

Civilní rok 2016 v statistikách... 
 
Do společenství církve byli křtem přijati: Tomáš Koňařík, Mariana Ohryzková, 
Jan Valchář a Tomáš Chuděj. 
Do Eucharistického života byli uvedeni: Jan Marek Holčák, Miroslav Křenek, 
Marie Rozálie Martináková, Ondřej Němeček, Ondřej Sibal, Filip Valigura, Marie 
Aneta Valigurová, Josef Vašut, Vanessa Pastorčáková, Aneta Pastorčáková, 
Natálie Ščotková, Lucie Ščotková. 
Do svátostného manželství vstoupili: Ján Batrla a Eva Kašparová, Petr Kucha-
řík a Petra Stavinohová, Lukáš Januš a Lenka Křenková, Jiří Baroš a Zdenka 
Vymětalová. 
Na věčnost si Pán povolal: Anna Frydrychová, Jarmila Pavelková, Jiří Drozd, 
Bedřich Střelecký, Vlasta Janíková, Ludmila Stavinohová, Jarmila Bednářová, 
Jan Tomek, Jan Škorňa, Františka Janotová, Anna Vojvodíková, Jan Jurečka, 
Ludvík Bukovjan, Libor Chromčák, Františka Bukovjanová, Jiří Baroš, Jindřiška 
Koňaříková, Zdeňka Machová, Miloslav Koňařík, Zlata Křenková, Cyril Malina, 
Josef Růčka, Jan Bukovjan, Petr Chuděj, Metoděj Malina, Emil Matyščák, Marie 
Barošová, Anastázie Střelecká, Marie Graclíková. 16 zemřelých bylo zaopatře-
ných svátostmi a 13 ne. 

CHUDÝ U JESLÍ 

Když se narodil Ježíšek, všichni rychle utíkali k jeslím, aby 
mu něco přinesli. Někdo nesl vajíčka, jiný bochník chleba, dal-
ší mléko... 
Maria všechny vítala a přitom držela dítě v náručí. Přijímala 
dary jeden po druhém. V určité chvíli už to ale všechno ne-
mohla unést. Pozvedla zrak a rozhlížela se, zda náhodou někde 
kolem není někdo, kdo by jí mohl pomoci. Úplně vzadu si vši-
mla kohosi, kdo utíkal k jeslím s prázdnýma rukama. 
Maria ho zavolala a řekla mu: „Vezmi, prosím, chvíli do náru-
če mé dítě!" 
Chudý chlapec vzal malého Ježíška do náručí a přitiskl si ho  
k srdci plný radosti a údivu. 
Kdo má své srdce plné různých věcí, nemá v něm už místo pro 
ostatní osoby, a ještě méně pro Pána Boha. 
 

Pino Pellegrino Příběhy pro osvěžení duše 



 

 

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016 k 30. 12. 2016 

PŘÍJEM  

úroky 16 078,47 Kč 

prodej dřeva ** 516 186,00 Kč 

pronájem ** 160 040,60 Kč 

sbírky a dary 719 970,00 Kč 

dotace na otevřené brány 62 000,00 Kč 

    

*Podle zákona je první vytyčení vlastnické hrani-
ce zdarma. Tuto informaci jsme nedostali z práv-
ního oddelení arcibiskupství a tak vlastně přišli o 
zaplacenou částku.                

**Čistý zisk z hospodaření v lese je      343 503 Kč 
plus příjmy z pronájmu       159 845,60 Kč dává 
503 365,60 Kč. Toto se charakterizuje jako hos-
podářska činnost farnosti. Nařízením arcibiskupa 
z prosince 2016 musíme odevzdat každý rok z 
hospodaření 30% tedy    151 009,68 Kč na arcibis-
kupství na tzv. fond pro mzdy kněží.                                           

***Arcibiskupství ještě dlužíme 150 000 Kč ze 
zápůjčky na opravy kostela. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

dotace na lavice 250 000,00 Kč 

dotace na les 2 100,00 Kč 

dotace na opravy kostela 2 965 558,00 Kč 

PŘÍJMY CELKEM 4 691 933,07 Kč 

v pokladně 927 Kč 

na ůčtu 169 347,06 Kč 

 

 

VÝDEJ  

oprava a ladění varhan 4 685,00 Kč 

sbírky odvedené na arcibiskupství 143 720,00 Kč 

použité na otevřené brány 62 000,00 Kč 

náklady na práce a údržbu v lese ** 172 666,00 Kč 

poplatky na arcibiskupství  31 200,00 Kč 

vytyčení vlastnické hranice * 98 712,00 Kč 

energie /voda, elektřina, plyn, odpad/ 157 607,00 Kč 

opravy pastoráku 69 961,00 Kč 

revize /komíny, hasičáky, plynové zařízení/ 7 108,00 Kč 

pouť Velehrad 8 500,00 Kč 

šindel nad vstupem a vývěskou 9 716,00 Kč 

nový misijní kříž 8 228,00 Kč 

karbolineum na nátěr šindelů na faře 26 641,00 Kč 

propagační materiály kostela 27 964,19 Kč 

regále pro knihovnu na faře 29 500,00 Kč 

katechetické materiály 13 676,00 Kč 

domácí potřeby 5 972,91 Kč 

potřeby pro Bohoslužby 23 052,77 Kč 

poštovné, kancelář 14 946,00 Kč 

telefon, internet 5 811,57 Kč 

bankové poplatky  1 407,00 Kč 

daně /srážková, z nemovitosti, z úroku/ 5 956,88 Kč 

dotace použité na opravy lavic 250 000,00 Kč 

OPRAVY KOSTELA 3 833 653,35 Kč 

dluhy zaplacené *** 3 900 000,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM 8 912 684,67 Kč 


