
Zá pis ze schů ze pástorác ní  rády fárnosti Velke  
Kárlovice z 26.11.2011 

Pastorační rada se po projednání shodla na těchto bodech: 

 Mikuláše pozveme 5.12. na mši v 18 hod – balíčky 100ks zajistí paní Chromčáková, 

ovoce daruje. Anděle zajistí A. Špalková. 

 setkání ministrantů jednou za měsíc (+ možnost každý čtvrtek v 15.30 v pastoráku si 

spolu pohrát) 

 úklid kostela ZMĚNA – střídat se budou po týdnu tato údolí:  
                                                           Leskové + Podťaté  
                                                           Pluskovec + Pluskoveček + okolí kostela 
                                                           Centrum + Miloňov 
                                                           Jezerné + Bzové + Soláň 
                                                           Tísňavy 
       úklid bude vyhlašován v ohláškách 

 údolí, které bude mít v pátek úklid, v neděli na hrubé mši bude mít na starosti 

přinášení darů 

 statistiky o křtech, svatbách a pohřbech za minulý rok budou v příštím čísle 

zpravodaje 

 vánoce – mše sv. vždy ráno 
                        26.12 v 17 hod koncert scholy a sboru 
                        28.12 v 15 hod koncert chrám. sboru TIBI ze Zlína 

 vánoční výzdoba se změní s ohledem na to, aby se šetřily lavice (památka) 
aby stromečky nepřekážely v pohledu na oltář. Budou 2 velké stromky vedle oltáře, 2 
maličké na oltáři a po jednom u bočních oltářů. 

 Poděkování za uplynulý rok bude 1.1. 2012 při adoraci před mší v 10.30 

 mapa farních webových stránek byla odeslána na gymnázium Velehrad k zpracování, 

je potřeba fotografický materiál, materiály o schole, sboru a dalších aktivitách. Kdo 

může nějaký poskytnout, prosíme otci Rastislavovi 

 „Otevřené brány“ – zhodnocení projektu – náš kostel navštívilo přes 10 000 lidí (od 

května do září), což je v návštěvnosti 3. místo ve Zlínském kraji. Projekt pokračuje dál, 

ZK chce podepsat smlouvu na tři roky. Spolufinancovat bude obec, musí vše ještě 

projít zastupitelstvem.  

 Rekonstrukce velké místnosti na faře (omítky) proběhne v lednu 2012. Když bude 

místnost opravená, je v plánu její využití jako farního minimuzea s otevřením 

veřejnosti. Místnost, kde byla původně kancelář, bude časem zařízena jako farní 

knihovna. 

 rok 2012 je rokem biřmování (příprava na Cyrilometodějské výročí) – pro naše minulé 

i současné biřmovance bude jednou za 2 -3 měsíce duchovní obnova 

 rodiče děti, které půjdou 2012 k 1.sv. přijímání, budou mít setkání v neděli 4.12. na 

faře s otcem R. a katechetkou 



 postupně budou předrátovány reproduktory a mikrofony v kostele (za černé kabely, 

aby nebyly vidět). Výhledově to chce kameru a monitor pro varhaníka, protože 

nevidí, co se děje u oltáře. 

 příští setkání rady až v lednu 2012 

 

 

 

ve Velkých Karlovicích 

29.11.2011                                                                                 

 

 

zapsala: Jindra Zvěřinová                                                             ověřil: o. Rastislav Kršák 

 


