
Zá pis ze schu ze pástorác ní  rády fárnosti Velke  
Kárlovice z 23. 2. 2013 

Pastorační rada se sešla v téměř plném počtu (2 omluveni); po řádném projednání se shodla na těchto 

bodech: 

Biblická soutěž pro děti v sobotu 9. 3. od 15 hod; organizaci zajistí Zvěřinová spolu s Bárou a Kristýnou 

Janotovými. 

Setkání mládeže na Velehradě 23. 3. - 10 míst v autobuse pro naši mládež; odjezd v 8 hod. od kostela; 

50,- Kč registrační poplatek; mše v 15.30 hod.; návrat mezi 20 až 21 hod.  

Děkovná pouť rodin na Velehrad (Vsetínský děkanát) v sobotu 11. 5.  

Už ráno v 6.30 hod. od kostela vyjede autobus určený pro poutníky, kteří se chtějí zúčastnit pěší pouti. 

Pěšky se vyrazí z hory sv. Klimenta nedaleko Koryčan (v Chřibech) a krásnou turistickou trasou (cca 17 

km) přes hrad Buchlov (kam také pojede náš autobus) půjdeme pěšky na Velehrad. Kdo se necítí na 17 

km, může zvolit pouze poslední polovinu trasy (asi 7,5 km) z hradu Buchlova na Velehrad. Nahlásit se na 

pěší pouť je nutné do květné neděle - z důvodu zajištění malého či velkého autobusu podle počtu 

poutníků. 

Na Velehradě se poutníci připojí k ostatním farníkům, kteří přijedou druhým autobusem s odjezdem ve 

12 hod. z Karlovic přímo na Velehrad.  Program začíná v 15 hod., mše v 17 hod. 

 

Církevní restituce - za farnost vše bude vyřizovat jednotně Arcibiskupství 

Lidové misie - budou v roce 2014; uspořádají je redemptoristé 

Ministranti na zelený čtvrtek jedou do Olomouce na svěcení olejů, odjezd auty v 7 hod. od fary; mše 

v 9.30 hod 

Velikonoční vigilie bude v 18.30 hod. 

Další dětská a mládežnická nedělní mše budou až po Velikonocích 

Norské fondy - o. Rastislav se sejde se starostou a p. J. Ondrušem ze skanzenu pro informace v této věci 

 

ve Velkých Karlovicích  dne 25. 2. 2013                                                                                 

zapsala: Jindra Zvěřinová                                                             ověřil: o. Rastislav Kršák 


