
Zá pis ze schu ze pástorác ní  rády fárnosti Velke  
Kárlovice z 21. 4. 2012 

Pastorační rada se sešla v počtu 12 členů  

 zhodnotila: půst a Velikonoce 

 po řádném projednání se shodla na těchto bodech: 

Třetí pěší farní pouť   bude v sobotu 12.5. do kaple Cyrila a Metoděje na Radhošť; odchod po 

požehnání od kostela v 8 hod.; mše sv. v kapli na Radhošti cca15.00 - 15.30 hod.; návrat společně 

busem z Pusteven cca v 17.30 hod. 

Novéna k Duchu sv. - pondělí - pátek  (21.- 25.5) v 18 hod. v kostele povede někdo z farníků; o. 

Rastislav je na lidových misiích 

Procesí Božího Těla - v neděli 10.6. po mši sv.; bude jediná mše v 10 hod.; nebude ranní mše  

První sv. přijímání   - 10.6. neděle v 10 hod.; 9 dětí; celý následující týden po 1.sv.přijímání chodí děti 

v slavnostním oblečení denně v 18 hod. na mši sv. (nebudou ranní mše); v pátek po mši oslava pro děti  

Opravy pastoračního centra - okapy (svody) jsou děravé - vyměnit za nové kvalitnější (Ti+Zn); nátěr 

střechy bude proveden farníky svépomocí za spolupráce s hasiči 

Opravy kostela  

 nátěr obvodového pláště z šindelů a trámků ve věži - bude proveden farníky svépomocí za 

spolupráce s hasiči;   

 dlažba v předsíni kostela a v pravém bočním vchodu se propadá - technické řešení doporučí 

odborník (např. Petr Koňařík); 

 ozvučení kostela - nové reproduktory + 2 ven, dráty, mikrofony, ozvučení na kůru a u varhan 

(všichni přítomní členové jednohlasně pro) 

 topení v kostele - rada zamítla nabídku na infračervené topení; stávající el. topení zatím 

neopravovat, zjistit možnosti výměny top. těles, pak případně provádět postupně po 

segmentech lavic v kostele; na svátky předem zatopit 

Projekt Sdružení pro rozvoj Soláně - Naučná stezka - celý prostor před kostelem (dnešní parkoviště + 

farní zahrada) je vhodné řešit jako jeden celek a celý ho využít jako budoucí parkoviště. Jsme otevřeni 

pro dohodu a řešení, ale žádáme detailní projektovou dokumentaci s technickým popisem úprav před 

kostelem (všichni přítomní členové jednohlasně pro).  

Prohlídky kostela v letní sezóně - přihlásilo se 8 dobrovolnic na provázení; kostel bude otevřen dle 

přiloženého rozpisu. 

 

ve Velkých Karlovicích  dne 25.4.2012                                                                                 

zapsala: Jindra Zvěřinová                                                             ověřil: o. Rastislav Kršák 


