
Zá pis ze schu ze pástorác ní  rády fárnosti Velke  
Kárlovice ze 17. 11. 2012 

Pastorační a ekonomická rada se sešla téměř v plném počtu (dva omluveni); po řádném projednání se 

shodla na těchto bodech: 

Roráty budou 6x - každé úterý a čtvrtek v 6.30 hod, program pro děti připraví Zvěřinová, Martiňáková; 

snídaně zajistí Zvěřinová ve spolupráci s Chromčákovou 

Vánoční hvězda - prodej 9. 12. dopoledne v pastoráku 

Adventní bazar - 2. adventní neděli 9 - 13 hod v pastoračním centru. Bude vyhlášeno, věci už mohou 

lidé nosit na faru, stanoví orientační ceny. Prodej zabezpečí Chromčáková. 

Vánoce - výzdoba skromná jako vloni (stromky zajistí Holčák); osvětlení stromu před kostelem není 

nutné. 

Vánoční koncert - komorní sbor, schola, sbor TIBI společně 26. 12. v 17 hod., organizuje Pavla 

Mikešková, vstupné dobrovolné 

Úklid kostela na Vánoce - čtvrtek a pátek (20. a 21. 12) v 9 hod 

Silvestr - děkovná mše v 17 hod 

Změna liturgie - před evangeliem byl zaveden zpěv Aleluja, bez sloky písně (dle platných pravidel) 

Různé typy mší ve všední dny v týdnu po vánocích: pondělí - s nešporami; úterý - školní; středa - 

klasická; čtvrtek - tichá; pátek - dětská; sobota - mariánská 

Topení v kostele   - pověřená firma zpracovává projekt pro stavební povolení teplovodního vytápění 

v lavicích, aby se už na jaře 2013 mohlo začít s realizací. Památkáři souhlasí, pouze se nesmí poškodit 

dlažba, případně se musí nechat vyrobit stejné dlaždice na výměnu. Výhodná smlouva pro AO by měla 

zajistit od 2. 2. 2013 levnější ceny plynu. 

Kuchyňka dole v pastoráku - z praktických důvodů v místnosti se stolnotenisovým stolem dole se nechá 

udělat dřez se skříňkami - možnost rychlého vaření kávy, čaje pro farní společenské akce (odpadne 

běhání nahoru do kuchyně, rušení ubytovaných); odpad a voda bude natažen z úklidové místnosti. 

Norské fondy - výzva bude vyhlášena začátkem roku 2013, čeká se na více informací 

Církevní restituce - čeká se na podpis prezidenta; jednotlivé farnosti se musí přihlásit o potencionální 

vlastnictví u pozemkového fondu; na katastrálním úřadě Vsetín má na starosti rejstříky paní Horáková 

z Karolinky; Robert Valchář se u ní zeptá na majetek farnosti VK. 

 

ve Velkých Karlovicích  dne 26. 11. 2012                                                                                 

zapsala: Jindra Zvěřinová                                                             ověřil: o. Rastislav Kršák 


