
Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti Velké Karlovice konané dne 8. 12. 2014 

 
Předmětem jednání byly níže uvedené záležitosti: 
Vzhledem k novému složení farní rady byla prvním bodem jednání volba místopředsedy a zapisovatele 
– místopředsedou byl jednomyslně zvolen Mirek Martinák, zapisovatelkou Alena Janotová. 

S přihlédnutím k novým ekonomickým skutečnostem (schválení dotace z Norských fondů, 
vrácení lesních pozemků v rámci církevních restitucí) bylo navrženo a schváleno, aby se novými členy 
ekonomické rady stali Anička Špalková, František Hlaváč a Mirek Martinák.  

O. Rastislav informoval o schůzce se starostou obce p. Miroslavem Koňaříkem – jejím obsahem 
bylo předběžné přislíbení finančního příspěvku obecního úřadu na dofinancování oprav kostela, které 
bude i přes schválenou dotaci z Norských fondů nutné. 

Farní rada pověřila o. Rastislava, aby projednal s občanským sdružením Dědictví Velké 
Karlovice možnost dalšího využívání budovy pastoračního centra k přednáškám a výukovým 
programům realizovaným Jindřiškou Zvěřinovou  
a Dědictvím. 

Pěší pouť farnosti v roce 2015 by měla být uskutečněna po severovýchodní straně Velkých 
Karlovic a navázat na letošní pěší pouť – předběžný termín byl stanoven na 8.5.2015 s předpokládaným 
ukončením u kříže na louce  
u Holčáků v Léskovém, občerstvení a program v cíli by opět zajistila místní organizace KDU-ČSL. 
Milena Mikulová byla pověřena, aby s Vítkem Kašpaříkem projednala trasu. 

V příštím roce bude jiná organizace stravování kněží – hostů na farní pouti. 
Mikuláš 2015 – byla přijata nabídka Veroniky Valchářové, že v příštím roce bude příchod 

Mikuláše v její režii, případným náhradníkem na tuto funkci je Mirek Martinák. 
O. Rastislavem byl vznesen návrh na možné ustanovení farního dne v naší farnosti – na dalších 

jednáních rady bychom měli stanovit termín (5.7.; poslední neděle ve školním roce..) s ohledem na další 
případné paralelně probíhající akce v obci a blízkém areálu muzea. Návrh bude nadále projednáván. 

Starší občané vznesli k farní radě požadavek na obnovení tradice poutí na Sv. Hostýn – 
z farnosti by měl být vypraven autobus s dojezdem k bazilice. Termín, financování a ostatní podrobnosti 
budeme projednávat na některém z příštích jednání rady. 

 
 
 
 


