
Zá pis ze schu ze pástorác ní  rády fárnosti Velke  
Kárlovice z 2. 6. 2012 

Pastorační rada se sešla v počtu 10 členů  

 zhodnotila: pouť na Radhošť, noc kostelů s výhledem na příští rok (31. 5. 2013, pokud 

se bude připravovat program, tak dříve, lepší propagace; možnost společného 

programu pro farnost VK, Karolinka, N Hrozenkov v Karolince) 

 poděkovala za provádění služeb provázení v kostele; 

 po řádném projednání se shodla na těchto bodech: 

Dětský tábor -  8. - 14. 7. 2012 (neděle odpoledne až sobota dopoledne) bude u chalupy 

doktora Janýšky (staršího) na Javorníčku u kapličky. Organizuje farnost a Dědictví VK. 

Organizační tým tábora: zdravotní služba - Eva Valigurová, Mudr. Vladimír Janýška; vedoucí 

tábora - J. Zvěřinová; duchovní vedení - o. Rastislav; kuchyně - Valigurová, Zvěřinová; vedoucí 

oddílů - Míša Trojanová, Bětka Sibalová, Nikola Matysová, František Sibal. Noční dozor 

zajišťují rodiče dětí po domluvě (zejm. tatínci). Program: zálesácké dovednosti, netradiční 

sportovní olympiáda, hry, soutěže, turistika, ekologická výchova, anglická konverzace (pro 

starší), stezka odvahy, páteční společná mše svatá a táborák pro rodiče a děti. Program tvoří 

společně rodiče dětí a organizační tým tábora (podle časových možností rodičů každý připraví 

pro děti nějakou aktivitu). 

Děkovná pouť dětí na Hostýn za uplynulý školní rok - sobota 30. 6. 2012; odjezd autobusu v 8 

hodin od kostela, zapisovat v sakristii  

Sečení trávy kolem fary a pastoračního centra zajišťuje místo OÚ občanské sdružení Dědictví 

VK jako protislužbu za poskytnutí pastoračního centra na výukové programy pro děti; 

informační tabule o programech bude umístěna na plotě před dřevníkem u fary. 

Karlovská pouť - v neděli 5. 8. - poutním kazatelem p. Karel Hořák (farnost Hošťálková) 

Misijní neděle  - 21. 10. 2012 - celebruje p. Josef Strečka (rektor semináře v Bratislavě) 

Oprava ozvučení kostela - bude provedeno od úterý 5. 6. do čtvrtka 7. 6. 2012 

Slavnost Božího Těla a 1. sv. přijímání - organizační podrobnosti: začátek 10 hod.; procesí -  

dva oltáře v kostele, jeden u misijního kříže a jeden u pastoráku; nácvik v sobotu v 15 hod. - 

rodiče, děti, ministranti; schola zpívá při mši, v procesí ne z důvodu neprodlužování slavnosti. 

 

ve Velkých Karlovicích  dne 4. 6. 2012                                                                                 

zapsala: Jindra Zvěřinová                                                             ověřil: o. Rastislav Kršák 


