Zápis ze společného zasedání pastorační a ekonomické rady
farnosti Velké Karlovice konané dne 9. 11. 2015
Předmětem jednání byly níže uvedené záležitosti:

O. Rastislav informoval, že přes problémy s filmovým štábem seriálu Doktor Martin, podepsal
smlouvu o další spolupráci. Ve smlouvě byly akceptovány jeho připomínky k organizaci natáčení.

Anička Šimčíková podala informaci o situaci kolem pozemku parcela číslo 5523/1 pod Razulou –
zájem o něho projevila Simona Kolářová a společnost Apartmány Razula s.r.o. Vzhledem ke skutečnosti, že
Simona Kolářová hospodaří na okolních pozemcích zemědělského charakteru, se členové rady shodli na
předběžném uzavření pachtovní smlouvy právě se Simonou Kolářovou.

Mirek Martinák informoval o prořezávce lesa v Podťatém, která byla provedena v letošním roce.

O. Rastislav seznámil přítomné s průběhem prací na opravě kostela – veškeré šindele jsou ošetřeny
vakuově tlakovou impregnací, která je zárukou kvalitního a rovnoměrného ošetření dřeva proti plísním,
škůdcům a dřevokazným houbám. Je třeba ovšem ještě provést několik nátěrů karbolinem – první
pravděpodobně v květnu, další po 2 -3 měsících a toto ošetření se bude opakovat každých 5 let.

Byl oznámen a přijatý adventní a vánoční program:
Mikuláš přijde na mši do našeho kostelíka v sobotu 5. 12. v 17:00 hodin.
Rorátní mše pro děti jsou naplánovány v úterky a čtvrtky od 6:30, po nich bude následovat společná
snídaně v pastoračním centru v režii maminek zúčastněných dětí. Při mši na první adventní neděli
děti dostanou od o. Rastislava vystřihovánku Betléma, kterou si mohou během adventního období
skládat v spolupráci s rodiči. Kdo přinese hotový Betlém na dětskou vánoční mši, dostane dárek.
Letošní novinkou budou rorátní mše pro dospělé plánované od 14. 12 po předvánoční zpovědi.
Budou v pondělky, středy a pátky v 8:00 hodin. V sobotu 19. 12 nebude z důvodu vysluhování
svátosti smíření v jiných farnostech.
Vánoční program:
-

24. 12. – Štědrý den – dětská vigilie v 15 hodin, půlnoční mše ve 24 hodin
25. 12. – Slavnost Narození Páně – mše v 8:00 hod. a v 10:30 hod.
26. 12. – Svátek sv. Štěpána – mše v 8:00 hod. a v 10:30 hod., v 16 hodin budou zpívat
Karlovjanky
27. 12. – Svátek sv. Rodiny – mše v 8:00 hod. a v 10:30 hod., v 16 hodin koncert našeho sboru
31. 12. – děkovná mše za uplynulý civilní rok v 15:00 hod.


O. Rastislav zmínil možnost zapůjčení sochy Panny Marie k domácím modlitbám růžence ve
společenstvích – nejlépe v měsíci říjnu, který je měsícem posvátného růžence a kdy jsme k této modlitbě
obzvlášť vybízeni, hlavně za misie. Zájem se bude zjišťovat mezi věřícími.

Diskuse se také vedla kolem umístění Božího hrobu, břízek na Boží Tělo a umístění věčného světla.
Tyto věci zůstaly otevřené.

