Děkanátní setkání mládeže
Ráno v sobotu 5. dubna jsme vyrazili na mnohými dlouho očekávané
děkanátní
setkání
v Rožnově pod Radhoštěm. Tuto
akci si pod svá křídla vzala mládež vsetínského a meziříčského
děkanátu. Setkání se neslo
v duchu poselství papeže Františka ke světovému dni mládeže
2014:
„Blahoslavení
chudí
v duchu, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5,3). Celá akce
byla rozdělen do dvou bloků skládajících se z různých přednášek a
workshopů. Vše začalo registrací
v
8:30.
V
9:00
začal
v rožnovském kostele uváděcí
program a v 10:30 již první blok přednášek a workshopů. Většina z nás se rozhodla pro přednášku Mgr. Karla Gamby „Křesťanství ve filmu“. Mnohé překvapilo, že například akční film Matrix patří mezi duchovní filmy a naopak třeba
muzikál Jesus Christ Superstar nikoliv. Po mimořádně bohatém ale i vyčerpávajícím 1. bloku nastal oběd a po něm snad největší hřeb setkání - katecheze populárního Marka Orka Váchy (kněze a biologa). Ve 14:30 nastal 2. blok přednášek a
workshopů. A pokud si někdo z 16-ti přednášek a workshopů nevybral, mohl si
jít zasportovat do tělocvičny, vyzkoušet chůzi po laně, zašermovat si či prožít
svátost smíření. Celý program doprovázela svou krásnou hudbou skupina Adorare. Nakonec v 16:15 se konala závěrečná mše a rozloučení. Setkání se zúčastnilo
okolo 300 lidí a nutno říci, že to bylo naprosto úžasné. Do těchto řádků se bohužel nevejdou všechny “vychytávky“, které si pro nás organizátoři přichystali, ale
už se těšíme na ty další na příštím setkání.
Kuba Podešva

Pěší pouť na poděkování za 260 let kostela a 300
let obce
Ve čtvrtek 8. května (státní svátek) se poutníci sejdou u
kostela a po požehnání v 8 hod. společně vyrazíme na pěší pouť na poděkování za 260 let kostela a 300 let obce.
Detaily programu budou oznámené později.

FARNÍ ZPRAVODAJ
farnosti Velké Karlovice

číslo 28

duben 2014

„Dávám svůj život… nikdo mi ho nemůže
vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám
moc život dát a mám moc ho zase přijmout.“
(Jan 10,17-18)

Kristus vstal z mrtvých!
„Jak hluboké jen jsou Boží bohatství, moudrost a jeho láska k lidem! Bůh ve své
dobrotě vůči nám moudře vynalezl ten nejlepší prostředek, kterak napravit selhání, jež jsme způsobili, když jsme se dobrovolně vydali na scestí. Kdyby totiž
Syn Boží nesestoupil z nebe, kdyby se nevtělil, v těle netrpěl, nevstal z mrtvých
a nevstoupil pro nás zpět na nebesa, nepoznali bychom překypující Boží lásku k
nám. Nyní jsme byli bez našeho přičinění vyzdvižení až do takovýchto výšin; to
nás má vést, abychom setrvali v pokoře. Když hledíme na velikost dobrodiní,
kterých se nám dostalo, musíme se stávat stále pokornějšími: odtud totiž pochází
spása.“
(sv. Řehoř Palama 1296-1359)
Jak si představit vzkříšení z mrtvých? Napadá mě jeden příměr. Při jedné z výprav k severnímu pólu se účastníci poztráceli při pochodu v mlze. Stále na sebe
křičeli, aby zjistili, že jsou pospolu, ale nebyli si jisti, jsou-li všichni, jestli se
někdo neztratil. Když se mlha rozptýlila, první bylo, že se přepočítali a začali si
podávat ruce, jakoby se poprvé seznámili. Připomíná to vypravování apokryfních příběhů o Kristově sestupu do pekel, do předpeklí, tj. do smrti. To se líčí
jako údolí stínů smrti a tmy. Kristus tam přinesl světlo a malíři jej zobrazují, jak
podává ruku Adamovi a Evě a jak se setkává s praotci a proroky. Bůh stvořil
lidstvo jako celek, jako jednu velkou rodinu. Mlha času nás rozdělila, neznali
jsme se nebo jsme o sobě věděli jenom z dalekých hlasů. Vzkříšení rozptýlí mlhu a začneme si podávat ruce, navazovat živé vztahy se všemi, kteří byli na zemi a vidět celou historii světa.
Očima dnešního světa se smrt jeví jako zavření očí, zapomenutí všeho, co bylo
předtím. Ve světle víry se projeví opačně - jako krok ke vzkříšení a vzkříšení
jako návrat ke všemu, co jsme ztratili, ale v novém světle, v záři věčnosti. Víme,
že to nemůže být samo sebou, sama smrt je padnutím do temna, do neznáma.
Ale setkáme-li se tam s Kristem, pak je ten sestup do pekel vzkříšením do věčného života. Smrtí Kristus přemohl smrt a daruje nám život. Jednoho dne o nás
řeknou, že jsme zemřeli, ale on se usměje a řekne: jen spí, jdu, abych ho probudil.
(z homilie kardinála Tomáše Špidlíka na Boží hod velikonoční)

Přípravy na opravu našeho kostela pokračují
V letošním roce se naplno rozjela příprava projektu na avizovanou opravu kostela, na kterou budeme žádat již vypsané EHP fondy (Norské fondy). Aby bylo
možné, co nejdříve projekt zpracovat byli pozváni geodeti, aby zaměřili celý objekt kostela. Jak samotnou plochu, tak vynesení všech potřebných výšek. Pro
bližší specifikaci dřevěných prvků byl projektantem přizván odborník na dřevěné
prvky. K lepšímu zhodnocení stavu kostelní věžičky byla použita plošina, z které
byly zároveň zblízka zkontrolovány šindele. Bylo zjištěno, že střešní šindele jsou
ve velice špatném stavu, a jsou potřeba co nejdříve vyměnit. Na některých místech už jsou dokonce ve střeše díry, takže bez ohledu na EHP fondy budeme
muset střechu nejpozději příští rok opravit, a to nejlépe celou. Památkáři
z Národního památkového ústavu požadují na všechny dotčené dřevěné prvky
jedlové dřevo. Hlavním důvodem je jeho vyšší trvanlivost. Bude se to týkat hlavně výměny části krovů, ale i všech šindelů.
Současně se střechou a pláštěm kostela bude do projektu zahrnuta i oprava podlahy na kůru a oprava varhan. Na varhany je již organologem z Olomoucké arcidiecéze zpracována zadávací dokumentace na výběrové řízení. A. Špalková
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZAČÍNÁ OD 1.KVĚTNA 2014

Misijní společnost sv. Vincenta de Paul

Byla založena v roce 1625 svatým Vincentem de Paul (pocházel
z francouzského venkova, od 19ti let byl knězem, po letech hledání svůj život
zasvětil službě nemocným, chudým, vězňům a potřebným).
Společnost má dnes okolo 4000 členů působících v 49 zemích světa, má neřeholní charakter, ale členové se zavazují slibem čistoty, chudoby, poslušnosti a
vytrvalosti v službě chudým. Misijní kněží známí pod jménem "lazaristé" anebo
"vincentíni" konají lidové misie, působí v pastoraci, starají se o formaci budoucích kněží a duchovní vedení sester vincentek, … Pracují v misijních územích
(v současnosti se
např. slovenští vincentíni zaměřují na
státy bývalého Sovětského
svazu,
Čech a nově také v
Hondurasu).
Právě členové slovenské komunity,
která působí v
Lošticích povedou
u nás blížící se lidové misie.

LIDOVÉ MISIE - ČAS MILOSTI
Podrobný program duchovní obnovy farnosti:
Neděle – 18. 5. 2014
8.00 h. a 10.30 h – úvodní mše svatá s misijní promluvou - zpěv k Duchu svatému + modlitba, symbolické odevzdání farnosti, modlitba za svaté misie
Pondělí – 19. 5. 2014
8.00 h. - mše svatá s misijní promluvou
12.35 – 14.05 h. – účast na hodinách náboženství (1. - 3. třída)
17.30 h. – misijní promluva pro muže v kostele
Úterý – 20. 5. 2014
8.00 h. - mše svatá s misijní promluvou
17.30 h. – misijní promluva pro ženy v kostele
Středa – 21. 5. 2014
8.00 – 9.00 h. – katecheze o Eucharistii v kostele
9.00 – 17.00 h. – výstav Nejsvětější svátostí Oltářní
13.20 – 15.40 h. – účast na hodinách náboženství (4. - 9. třída)
17.30 h. – mše svatá s misijní promluvou
9.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 – možnost přijetí svátosti smíření
Čtvrtek – 22. 5. 2014 - dopoledne návštěvy nemocných v rodinách od 9.00
8.00 h. – mše svatá s misijní promluvou
17.30 – 18.30 h. – katecheze o Písmu svatém v kostele
18.30 h. – pobožnost za zemřelé na hřbitově
9.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 – možnost přijetí svátosti smíření
Pátek – 23. 5. 2014 - dopoledne návštěvy nemocných v rodinách od 9.00
8.00 h. – Křížová cesta
17.30 h. – mše svatá s misijní promluvou /udělování svátosti nemocných/
9.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 – možnost přijetí svátosti smíření
Sobota – 24. 5. 2014
9.30 h. – mše svatá za účasti dětí
15.00 – 17.00 h. – katecheze pro mládež
17.30 h. – mše svatá s misijní promluvou /obnova manželských slibů/
9.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 – možnost přijetí svátosti smíření
Neděle – 25. 5. 2014
8.00 h. a 10.30 h – úvodní mše svatá s misijní promluvou
15.30 h. – závěrečná pobožnost

svěření farnosti pod ochranu Panny Marie

Te Deum + modlitba

požehnání misijního kříže

uctění misijního kříže

apoštolské požehnání

