Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti Velké Karlovice
konané dne 18. 5. 2015
Předmětem jednání byly níže uvedené záležitosti:
 Pěší pouť farnosti, která byla projednávána na minulé schůzi, se v termínu 8.
5. 2015 neuskutečnila, ale byla přesunuta na 22. 8. 2015. Půjde se ke kapličce
na Štrčkové, která letos sláví 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 „chalupu“ ve dnech 3. 7. – 6. 7. 2015 do
Pozděchova.
 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 Martinák 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 vydání nových
směrnic, které upravují počet setkání při přípravách). Členy týmu budou mimo
o. Rastislava také Jana a Mirek Martinákovi a Růžena Martináková. Začátek
přípravy na biřmování se odsouvá až na období po dokončení oprav kostela.
 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.

