Zápis ze schůze pástorácní rády fárnosti Velke
Kárlovice z 25. 4. 2014
Pastorační rada se sešla v počtu 8 (3 omluveni); byla informována a po projednání se shodla na těchto bodech:

Lidové misie - stravování misionářů - do rodin (obědy a večeře) - zapisování v kostele
Otevřené brány - provázet bude 13 studentů; administraci a organizaci projektu má na starosti A.
Špalková; 17. 5. schůzka průvodců
Pěší pouť na poděkování za 260 let kostela a 300 let obce - 8. 5. v 8 hod. požehnání u kostela; mše sv.
v 16 hod. v kapli v Podťatém, bus z rozcestí Soláň odjíždí 15.15; KDU-ČSL připraví občerstvení, v případě
deště v budově bývalého polesí; návrat bus odjezd Podťaté Světlá 18.05
Nové topení - realizace v červnu firma J. Podešva - výměna starých kabelů v zemi kolem kostela, nová
topná tělesa v lavicích, požární čidlo (náklady do 300 tisíc Kč)
Norské fondy - ing. Kolmačka ze Zlína zpracovává projekt, průzkumy jsou provedeny; žádost musí být
podána do 20. 6. 2014; projekt zahrne opravy střechy (věž, šindele), šindele pláště, varhany + podlaha
na kůru. Náklady cca 10 milionů. Spoluúčast farnosti 20%.
Stav střechy - průzkum odhalil dezolátní stav šindelové krytiny a trámoví věže, nejpozději příští rok je
nutné krytinu vyměnit za novou (jedlový šindel). Z toho důvodu se budou konat pravidelné měsíční
sbírky na opravu střechy od června 2014.
Pozvánka na misijní pouť do Malenovic - 31. 5. v 10 hod. pro děti organizuje spolubratr Waldemar
1. sv. přijímání - 1. června přistoupí 3 děti, zároveň budou 2 křty
Volby do farní rady - od 1. 6. do 30. 6. volí se po údolích opět 1 muž + 1 žena (lístky budou v kostele)
Poděkování za školní rok Hostýn - vlakem 28. 6, bude vyhlášeno
Animátor pro seniory - 5x kurz v Olomouci, paní Haplová, Holčáková
Tábor pro mládež - od 13 do 25 let. Příchovice u Tanvaldu 14. 7. - 19. 7., zúčastní se i o. Rastislav
Chaloupka pro scholu - na faře v Pozděchově, organizace A. Špalková, 3. - 6. 7.
Studijní pobyt o. Rastislava - 6. 8. - 7. 12. /v Nizozemsku a Itálii/; zastupovat budou spolubratři.
Mše sv. k 300 letům založení obce - 7. 9. - celebruje o. Marek Poláčik
Farní pouť - 10. srpna, účast přislíbil reprezentant arcibiskupství, poděkování za 260 let kostela

ve Velkých Karlovicích dne 26. 4. 2014
zapsala: Jindra Zvěřinová

ověřil: o. Rastislav Kršák

