
Zá pis ze schu ze pástorác ní  rády fárnosti Velke  
Kárlovice z 24. 1. 2014 

Pastorační rada se sešla v  počtu 9 (3 omluveni); byla informována a po projednání se shodla na těchto 

bodech: 

Zhodnocení adventu, Vánoc - posunout vánoční vigilii na 15 hod., jinak bez připomínek 

Postní duchovní obnova - denně 1 kapitola z knihy „Výzva lásky“ bude přidána na farní web. stránky; 

pro ty, kteří nemají internet, bude k dispozici tištěný text; zájemci se zapíší v kostele. Promítání 

stejnojmenného filmu v neděli 2. 3. v 16 hod. 

Křížová cesta - středa 17.30; pro děti v pátek při dětské mši 18.00 - mše bez promluvy 

Otevřené brány - náš kostel se zapojí do tohoto projektu ZK ve spolupráci s obcí VK; průvodci z řad 

studentů absolvují školení; kostel bude otevřen denně o prázdninách, červen a září jen víkendy 

Noc kostelů nebude v našem kostele z důvodu lidových misií 

Tisk materiálu k 260 let kostela - pohlednice farní rada nedoporučila; připraví se k tisku informační 

brožura o kostele s nákladem přes 10 000 ks (text o historii, architektuře, fotky), text připraví Zvěřinová 

(podklady i z nové bakalář. práce o datování krovů kostela) 

Pěší pouť na poděkování za 260 let kostela - státní svátek 8. 5. čtvrtek - v 8 hod. sraz a požehnání 

poutníků u kostela;  trasa: od kostela ke kapličce Na Štrčkové, kaple na Javorníčku, kaplička na Koncové, 

sestup ke kapli v Tísňavách, přes Lopušánky do Podťatého ke kapli P. M. Růžencové, kde bude mše sv. 

pro celou farnost nejen poutníky v 16 hod., možnost dojezdu auty, návrat individuálně 

Informace o topení - projekt zaplatí obec VK, realizaci provede v červnu firma Jiří Podešva 

Tábor pro mládež a starší ministranty - mládežnické centrum Příchovice u Tanvaldu na týden od 14. 7. 

s programem od tamních animátorů, s účastí o. Rastislava (děti si platí cestu, ostatní farnost) 

Tábor pro scholu - na faře v Pozděchově, organizace A. Špalková, začátek července (1. týden) 

Příští setkání pastorační rady - v pátek 21. 3. 2014 v 19 hod.  

 

 

 

ve Velkých Karlovicích  dne 29. 1. 2014                                                                                

zapsala: Jindra Zvěřinová                                                             ověřil: o. Rastislav Kršák 


