Zápis ze schuze pástorácní rády fárnosti Velke
Kárlovice z 21.1.2012
Pastorační rada se po projednání shodla na těchto bodech:
Hodnocení adventu a Vánoc s výhledem na příští rok:





12x roráty byly pro děti příliš náročné, příští rok 9x
koncert našeho sboru úspěšný – zachovat i termín
2. vánoční koncert - pořadatel IC (sbor TIBI) – nevhodný termín (všední den 15.00
hod), domluva na jiném termínu a výběru účinkujících
31.12. – chybělo tradiční „poděkování“ – příští rok bude v 16.30

Projekt naučná stezka s plánovaným altánem na parkovišti před kostelem : jednohlasně
bylo přijato rozhodnutí, že církevní pozemek farní zahrady bude celý ponechán pro stavbu
budoucího parkoviště
Projekt „Otevřené brány“: náš kostel se projektu zúčastní, ale bez podmínek a dotací ze ZK –
ve vlastním režimu i režii. ZK může náš kostel zařadit do svých propagačních materiálů. Postoj
naší farnosti vysvětlí p. náměstkovi ZK J.Ondrušovi o. Rastislav.
Mapa farních stránek bude rozeslána všem členům rady, aby ji mohli doplnit a připomínkovat
Informace ze schůze kněží děkanátu – nabídka kurzů lektorů (4 setkání), ministrantské akce,
tábory, akce mládeže – dle aktuálnosti bude v ohláškách
Neděle 12.2. – P.M. Lurdské - všechny mše svaté v kostele s pomazáním nemocných
Půst – Křížové cesty – STŘEDA – 17.30, mše.sv. v 18 hod
PÁTEK – 18.00 pro děti na začátku mše sv. (mše bez promluvy)
NEDĚLE – místo křížové cesty adorace 9.45 – 10.20
Schválení pastoračního programu 2012:
9. ledna do 21. února - požehnání domů
11. února (sobota) Lidovecký ples 20.00 hod.
12. února (neděle) všechny mše svaté s pomazáním nemocných v kostele
21. února (úterý) „Končiny“ s pochováváním basy 17.00
22. února Popeleční středa
10. března (sobota) Biblická soutěž pro děti 15.00
24. března (sobota) děkanátní pouť mládeže na Hostýn /místo Květné neděle/
26. března (pondělí) celodenní adorace za úctu k počatému životu 9.00 – 18.00
5. dubna Zelený čtvrtek - 9.30 Olomouc - svěcení olejů /s ministranty/, mše sv. 18.00

6. dubna Velký pátek - obchůzka dětí s hrkači, velkopáteční obřady 17.30
7. dubna Bílá sobota - celodenní adorace u Božího hrobu, obchůzka dětí s hrkači, vigilie 19.30
8. dubna Velikonoční neděle - mše sv. 8.00 a 10.30 - svěcení pokrmů
9. dubna Velikonoční pondělí - mše sv. 8.00 a 10.30
20. – 21. dubna (pátek, sobota) farní setkání mládeže 19.00
22. dubna (neděle) adorace vděčnosti za stvoření 9.45-10.20 (Den Země)
13. května Den matek a mše za hasiče 10.30
19. května (sobota) pěší pouť farnosti ke kapli Cyrila a Metoděje na Radhošť
1. června (pátek) noc kostelů 17.30
7. června (čtvrtek) - slavnost Těla a Krve Páně - „Boží Tělo“ mše sv. s průvodem
10. června první svaté přijímání 10.30
30. června (sobota) děkovná pouť dětí za školní rok 2011/12 Hostýn
5. července mše sv. v kapli sv. Cyrila a Metoděje 10.30
9. - 13. července letní tábor dětí farnosti
5. srpna farní pouť
11. srpna (sobota) adorační den farnosti 8.00 – 18.00
14. - 19. srpna celostátní setkání mládeže Žďár nad Sázavou
2. září (neděle) rozloučení s prázdninami - táborák /odpoledne/
8. září (sobota) pouť rodin na Hostýn
17. listopadu (sobota) mše sv. obětována jako poděkování za svobodu a za oběti komunismu 8.00
4., 6., 8., 11., 13., 15., 18., 20., 22., prosince (úterý, čtvrtek, sobota) - roráty 6.30
25. prosince Vánoce mše 24.00, 8.00, 10.30
26. prosince mše v 8.00, 10.30, vánoční koncert 17.00
Příští schůze FR bude 18. února v 18 hodin.

ve Velkých Karlovicích
23.1.2012

zapsala: Jindra Zvěřinová

ověřil: o. Rastislav Kršák

