
Zápis z pastorační rady farnosti V. Karlovice konané dne 26. 9. 2016 

Předmětem jednání byly níže uvedené záležitosti: 

 K podání informací o organizaci Tříkrálové sbírky v lednu 2017 byla přizvána Eva Valigurová 

z Charity Svaté rodiny. Byly projednány návrhy na přesnější koordinaci sbírky, spolupráci 

mezi vedoucími skupinek a možné zapojení mládeže. Termín bude upřesněn později. 

 Hela a Jožka Vašutovi sdělili své poznatky a postřehy ze setkání, která navštívili v rámci 

poznávání farních evangelizačních buněk v okolních farnostech. Evangelizační buňky jsou 

nástrojem jak vykonávat běžnou pastoraci a činit z ní pastoraci evangelizační. Na základě 

jejich zkušeností a možností, které evangelizační buňky nabízejí, se budou snažit o jejich 

postupné založení také v naší farnosti. Více informací můžete získat na 

www.evangelizacnibunky.cz. 

 O. Rastislav informoval, že na misijní neděli 23. 10. 2016 proběhne výměna kněží – u nás 

bude mši svatou sloužit o. Jan Rušín z Halenkova a o. Rastislav navštíví farníky v Halenkově. 

 V souvislosti s Měsícem růžence byla projednána už zmíněná možnost zapůjčení sochy 

Panny Marie ke společným modlitbám v domácnostech. Vzhledem k tomu, že při opravě 

původní sochy Panny Marie výtvarníkem a restaurátorem Františkem Papežem bylo zjištěno, 

že naše socha má poměrně významnou historickou hodnotu, nebude tedy určena k putování 

po domácnostech, protože by se po náročné opravě mohla znehodnotit.  

 O. Rastislav sdělil, že Dušičková pobožnost bude mít obvyklý průběh – část na hřbitově a 

část v kostele. 

 Byl oznámen předběžný mikulášský, adventní a vánoční program, který bude včas upřesněn: 

Mikuláš přijde na mši do našeho kostelíka v neděli 4. 12. po druhé mši svaté. 

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. Nově bude letos 

rorátní mší i nedělní druhá mše svatá. Na organizaci letošního Adventu se bude podílet i 

Renáta Holčáková – Masto, která bude spolupracovat na náplni rorátních mší a na výstupu 

tzv. Knihou dobrých skutků. Tato vize bude představena ještě před začátkem adventního 

období. 

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. – odpoledne koncert našeho sboru v 16.00 hod. 

- 31.12. – děkovná mše za uplynulý rok v 15:00 hod.  

 

 O. Rastislav informoval, že v příštím roce je termín děkanátní pouti za obnovu rodin a nová 

kněžská povolání 29. 4. 2017, tato pouť bude ve Štípě u Zlína. Výběr lokality nabízí 

možnost uspořádání zároveň i farní pouti – bude projednáno na zasedání pastorační rady 

na jaře příštího roku. 

http://www.evangelizacnibunky.cz/

