
 

 

Vánoční koncert místního sboru  
Cantus Gaudium   

sobota 28.12. v 17.00 hod. 
 

 Na koncertě zazní vánoční koledy 
ve čtyřhlasé úpravě, tradicionály, ale také 
moderní písně pro sóla a sbor s doprovo-
dem nástrojů nebo a-capella. Jako vždy 
vystoupí také letos hosté, zahrají skladby 
pro trubku a dvoje housle s klavírem.  
 Letos v dubnu vznikl přípravný sbore-
ček pro malé děti, a ten se představí 
s vlastním programem. Některé písně 
zazpívá společně se sborem. 
          (P. Mikešková)                                       

Pozvánka 

Stav restitucí v našem Vsetínském děkanátu 
 Do 31. 12. 2013 vyzve církevní subjekt (např. farnost, řád, biskupství) – za 
náš děkanát vybízí Arcibiskupství olomoucké – povinnou osobu (Státní pozem-
kový úřad, Lesy České republiky, státní organizace) k vydání konkrétní věci, kte-
rá patřila do původního církevního majetku. Církevní subjekt musí prokázat, 
že byl vlastníkem nárokované věci v období 25. 2. 1948 - 1. 1. 1990 a doložit, že 
na něm byla spáchána majetková křivda. Na Arcibiskupství již byly odevzdány 
všechny potřebné dokumenty za všechny farnosti našeho děkanátu. 
 Nemovitosti pro restituce byly zjišťovány prostřednictvím pozemkových knih 
(od r. 1874 do r. 1950), a doložením knihovních vložek s poznámkou o výkupu 
na základě zákona o nové pozemkové reformě č. 46/1948 Sb. Musela být pro-
vedena identifikace parcel podle dnešního stavu a zjištění současného vlastní-
ka. Soukromý vlastník, obec a kraj bohužel nemovitost nevydává. 
                 (Anna Špalková) 

Farnost Vyvlastněno (ha) Může být vráceno (ha) 

Lidečko 38,4519 36,3537 

Liptál 26,5378 23,5476 

Nový Hrozenkov 0,2993 0 

Pržno 11,0272 9,4962 

Růžďka 1,0594 0 

Velké Karlovice 27,0927 19,9009 

Vsetín 5,8923 0 

 

 

FARNÍ ZPRAVODAJ 
farnosti Velké Karlovice 

 

 číslo 25       prosinec 2013 

Papež František: Radost, která se obnovuje 
„Zvu každého křesťana, ať už je kdekoli a 

v jakékoli situaci, aby dnes obnovil svoje osobní setkání s Ježíšem Kristem 
nebo alespoň přijal rozhodnutí nechat se od Něho potkat a denně Jej bez 
ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se jej toto pozvání 
netýká, protože „nikdo není vyloučen z radosti, kterou přinesl Pán“ Kdo riskuje, 
nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že 
On už jeho na příchod čekal s otevřenou náručí.  
 Velké riziko nynějšího světa s jeho rozmanitou a dotěrnou konzumní nabíd-
kou je individualistický smutek, který prýští ze zpohodlnělého a lakomého srd-
ce, z dychtění po povrchních rozkoších. Když se vnitřní život uzavře do vlast-
ních zájmů, není už prostor pro druhé, nenaslouchá se Božímu hlasu, neza-
kouší se již radost z Jeho lásky a nerodí se nadšení pro konání dobra. I věřící 
jsou ohrožováni tímto jistým a trvalým rizikem. Mnozí do něj upadají a stávají 
se rozmrzelými a nespokojenými lidmi bez života.“    
              (úryvek z exhortace Radost evangelia) 

5. a 6. prosince  - dopoledne návštěvy nemocných 
6. prosince - pátek: dětská mše 18:00 - Sv. Mikuláš  
15. prosince - neděle: společná předvánoční svátost smíření 15:00 - 17:00  
20. prosince - pátek: předvánoční úklid 8:00  
21. prosince - sobota: Spolčo mládeže 17:00 v pastoráku  
22. prosince - neděle: 10:30 mládežnická mše 
23. prosince - pondělí: zdobení kostela 8:00 
24. prosince - úterý: 15:30 vánoční mše pro rodiny s dětmi, 24:00 půlnoční 
25 a 26. prosince - vánoční mše 8:00, 10:30 
31. prosince - úterý: 15:30 děkovná bohoslužba za civilní rok 2013   
1. ledna - středa: mše 8:00 a 10:30 
6. ledna - pondělí: tříkrálová mše 8:00 a 18:00 - požehnání koledníkům 
10. - 12. ledna - pátek - neděle: Tříkrálová sbírka 

Roráty: každé úterý a čtvrtek v 6:30 hod. (3., 5., 10., 12., 17., 19. prosince) 

Pro děti bude po mši připravena snídaně. Odměny dostanou děti 24.12. 
v 15:30   na vánoční mši pro rodiny s dětmi. 

Program na Advent a Vánoce  

ADVENT  
„Hle, přichází Bůh, náš Spasitel“  



 

 

Oslavy 260 let kostela - připomínky k návrhům nových 

pohlednic od p. Thomayera  

Lidové misie - 18. - 25. 5. 2014; seznámení s podrobným programem (v přílo-

ze); 2 měsíce před termínem misií v neděli 2. března přijedou Vincentíni a budou 

sloužit mše svaté. Náměty propagace.  

Lidovecký ples - sobota 1. února Hotel U Potockých - na přání KDU-ČSL 

v názvu také farní. 

Námět na půst - denní pravidelná četba 40 kapitol z knihy „Výzva lásky“ od 

manželů Kendrickových, které budou zájemcům rozesílány emailem. Na začátku 

bude společné promítání filmu jako uvedení do knihy. 

Pěší pouť - termínem bude některá sobota v květnu nebo červnu (mimo termín 

misií); u příležitosti 260 let farnosti putování po karlovských kapličkách a křížích. 

Informace o topení - na zkoušku je nainstalováno nové topení v posledních la-

vicích; bude nutná nová kabeláž el. vedení, nutný projekt, následný rozpočet dle 

projektu 

Možné žádosti o dotace - v jednání je projekt „Otevřené brány“ a Norské fondy; 

je nutné provést předprojektovou a projektovou přípravu, zplnomocněna bude 

A. Špalková, která pracuje jako technická administrátorka děkanátu Vsetín, za-

jistí administrativu. 

Z farní rady 

Apoštolská exhortace „Radost evangelia“ papeže Františka 
 „Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem 
a kdo se od Něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a 
osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost. V této exhortaci 
se obracím k věřícím křesťanům, abych je vyzval k nové etapě evangelizace vy-
značující se touto radostí a ukázal putující církvi cesty příštích let.“ Papež se 
snaží vymezit určitý evangelizační styl, k jehož přijetí také zároveň vybízí. Tímto 
stylem je radost. „Evangelium, kde slavně září Kristův kříž, naléhavě vyzývá 
k radosti. (…) Proč nevstoupit do této řeky radosti?“  
 Sedm bodů vytváří opěrné sloupy papežova pohledu na evangelizaci: Refor-
ma církve; pokušení pastoračních pracovníků; církev vnímaná jako Boží lid, kte-
rý evangelizuje; homilie a její příprava; společenské začlenění chudých; pokoj 
a sociální dialog; duchovní motivace misionářského nasazení. Pojítkem všech 
těchto témat je milosrdná Boží láska. „Evangelium především vyzývá, abychom 
odpověděli Bohu, který nás miluje a zachraňuje, tím že Jej uznáváme v druhých, 
vycházíme ze sebe a hledáme dobro všech. Tato výzva nemá být za žádných 
okolností zatemňována! Všechny ctnosti slouží této odpovědi lásky. Pokud tato 
výzva nezáří silně a přitažlivě, hrozí morální budově církve, že se stane domeč-
kem z karet, což je naše nejhorší nebezpečí. Potom totiž tím, co se zvěstuje, 
nebude evangelium, nýbrž pár věroučných či morálních akcentů, které vycházejí 
z ideologických alternativ “             
     (26.11.2013  Radio Vaticana, kde je text v češtině) 

 

 

 Letošní ročník setká-
ní schol se uskutečnil 
26. 10. v KD Lidečko 
s názvem „Pomáhat ne-
ní jen fráze…“. Dorazilo 
celkem 9 schol nejen 
našeho děkanátu. Za 
naši farnost se zúčastni-
la malá schola, kde zpí-
valo 10 dětí a mládež-
nická schola, kde zpíva-
lo 7 mládežníků. Museli 
jsme vyrazit už v 6:25 
vlakem, ačkoliv program 
začínal až v 10 hodin. 
Přijeli jsme tudíž 
s předstihem jako první účastníci, byli jsme velice mile přivítání a dostali prostory 
na poslední zkoušení před vystoupením.  
 Přehlídka byla rozdělena do dvou bloků a mezi nimi byl připraven ještě další 
program. Naše obě scholy zpívaly v prvním bloku přehlídky a podle ohlasu 
ostatních se nám to velice vydařilo. Pro všechny  byl připraven guláš, na kterém 
jsme si moc pochutnali. Po obědě následovala prohlídka policejního a hasičské-
ho auta, kde si děti mohly i vyzkoušet policejní čepici nebo stříkat hadicí. Jako 
další bod programu byla pro starší připravena beseda s o. Josef Čunkem 
s názvem „Pomáháme si…“ a pro děti byl mezitím připravený zábavný program 
s klaunem. Poté následoval koncert křesťanské skupiny Angles, po kterém začal 
druhý blok přehlídky. V polovině druhého bloku jsme museli již odjet, abychom 
se vůbec dostali zpět domů. Tento ročník se nám velice líbil a těšíme se na příš-
tí rok na 8. setkání schol.      (Anna Špalková) 

7. Setkání schol v Lidečku 


