Projekt Otevřené brány pokračoval i v roce 2015. Projekt má tradici na území kraje již od roku 2009, každým rokem nabývá na
kvalitě i profesionalitě a s každou sezónou je evidován stále větší
zájem, jak ze strany partnerů zapojených do projektu, tak ze strany
široké veřejnosti. Projekt významným podílem zkvalitňuje turistiku
v regionu, zvyšuje přitažlivost vybraných lokalit, rozšiřuje kulturní
nabídku a zlepšuje informovanost obyvatel a návštěvníků o kulturní a duchovní historii místa. Dosahovaných výsledků by nebylo
možné bez vzájemné spolupráce Zlínského kraje, Arcibiskupství
olomouckého, farností, měst a obcí. Výsledky jsou pravidelně monitorovány a zaznamenávány do statistických přehledů. Do projektu bylo v roce 2015 zapojeno celkem 24 farností s 26 kostely. Nejvíc návštěvníků bylo v Kroměříži 34424, pak Velehrad 31871 a jako třetí nejnavštěvovanější místo je kostel Velké Karlovice 13239.
Zajímavostí také je, že po Kroměříži máme druhý nejvyšší počet
průvodců 12. V projektu budeme pokračovat i v roce 2016.
Projekt opravy kostela. První fáze je hotova tak na 80%. K dokončení této fáze ještě chybí petrifikace půdy a podlahy na půde,
petrifikace celého pláště karbolinem 2 krát, instalace makovic, křížů, háků, oprava schodů a podlahy na kůru, instalace hromosvodů,
instalace zabezpečovacího zařízení. Vzhledem k dobrému stavu
financí se momentálně diskutuje o těchto možných pracích: obnova (výměna) některých oken a parapet, oprava všech dveří, instalace dřevěné podlahy do lavic, fládrování lavic. Druhá fáze bude
vyžadovat projektovou přípravu, vyjádření z ministerstva financí,
vyjádření památkářů, výběrové řízení, samotnou realizaci. Adorace
a jiné modlitby za opravu kostela budou pokračovat.
Opravy kněžských hrobů. V stínu oprav kostela se pomalu dokončuje oprava kněžských hrobů. V péči to má Josef Mužík. Oprava ohrady je tak finančně jak i fyzicky velmi náročná. Poděkování
patří vedení obce, která všechno financuje a levné to vůbec vzhledem na materiál není.

FARNÍ ZPRAVODAJ
Určeno pro vnitřní potřebu
farnosti Velké Karlovice
číslo 37

leden 2016

„Pokoj Boží ať střeží vaše srdce i vaše
myšlenky, abyste nepřestávali poznávat
a milovat Boha i jeho Syna, našeho Pána
Ježíše Krista“ (Flp 4,7).
„Díky vzdáváme Bohu vždycky“ (1 Sol 1,2).
Dvě slova se počítají k nejkrásnějším v lidské řeči. Dvě velmi krátká slova,
která však mají dalekosáhlý význam, jestliže je bereme skutečně vážně: slovo
„ano“ a slovo „děkuji“. Protože je vděčnost neobvyklá, připadá lidem opravdu
zatěžko někomu poděkovat. A přece by se mohly lidské vztahy změnit, kdyby
chom lépe chápali povinnost díků.
V evangeliu poukazuje Pán na tento vážný nedostatek. Vzpomeňme si na
událost s desíti uzdravenými malomocnými. Pán způsobil ten zázrak, opouštějí
jej šťastní a uspokojení. Jeden jediný myslí na to, že b se měl vrátit a Mistru podě
kovat. „A ostatních devět?“ ptá se Ježíš, „kde jsou? Nebyli i oni uzdraveni?“ Za
pomněli prostě poděkovat.
Napadlo nám už někdy, jak často se díváme na prokázané služby jako na něco
samozřejmého, co nám náleží. Měli bychom uvážit, kolik křesťanské lásky, kolik
lidského tepla spočívá v jednom děkuji, i když jsme službu zaplatili. A existuje
tolik věcí, které se nezaplatí penězi, ale spíš úsměvem, nějakou pozorností, slův
kem „děkuji“.
Šťastná rodina, v níž se děti naučily děkovat těm, kteří se za ně obětují a celý den
pečují o jejich blaho. Vděčnost muže k ženě má hodnotu zlata. Ukazuje, že si je
vědom toho, co pro něj dělá, že vidí lásku a námahu, skrytou v nepatrných drob
nostech denního života. Vděčnost ženy k muži je tím, co on potřebuje, aby se kaž
dý den stále znovu dovedl ujímat statečně jednotvárné, únavné práce a pouštět se
do životního boje, v němž padají často tvrdé rány a lidé v něm bývají tak zlí.
Zásadně důležité je, abychom věděli, že máme děkovat Bohu. Zač? Především za
to, že Bůh je. To je trvalý důvod k radosti a vděčnosti. Nedojdeme konce, kdyby
chom chtěli všechna jeho dobrodiní vypočítat. Postačí, když řekneme, že musíme
Bohu děkovat za to, že je naším Otcem, neboť my se můžeme radovat, že jsme
vpravdě jeho dětmi: přijal nás za své dítky.
Kardinál Suenens

Pastorační statistiky:
Do církevního společenství byli křtem přivtěleni: Antonín Fic,
Mateo Holčák, Marian Holčák, Adam Mierzwicki, Veronika Chromčáková - celkem 5 křtů.
Do Eucharistického života byli uvedeni: Štěpán Holčák, Kateřina Koňaříková, Iveta Křenková, David Plánka, Andrea Plánková,
Adéla Václavíková - celkem 6. Mohlo být i víc dětí. Jenomže je
potřebné, aby se rodiče zhostili poctivé přípravy příkladem. Později jsem oslovil dalších 6 rodin s tím, že chci poctivou přípravu na
svátost Eucharistie. 4 rodiny se katecheticky připravují, 2 rodiny
zatím na mojí nabídku nereagovali.
Do svátosti manželství vstoupili: Petr Koňařík a Jana Tichá,
Ondřej Souček a Gabriela Bolfová, Josef Koňařík a Štěpánka Mičkalová, Martin Kořenek a Denisa Kurcinová, Daniel Černota a Jana Cipíková, Richard Šimčík a Anna Špalková, Peter Džurňák a
Kristýna Tkadlecová - celkem 7 párů. Často se stává, že mnoho
mladých mimo farnosti chce mít sňatek v našem kostele. Tady
platí vyzkoušená zásada, že minimálně jeden ze snoubenců by
mněl pocházet z domovské farnosti tedy z Karlovic. Jen výjimečně
a to z vážných pastoračních důvodů dovoluji sňatky snoubenců z
nedomovských farností. Svatba má být oslavou celého církevního
společenství. Hostina je pak rodinnou záležitostí.
Na věčnost si Pán povolal: Milan Marančák, Zdeněk Jurečka,
Ladislav Orság, Ludvík Gášek, Marie Závorková, Zdeněk Ohryzek, Veronika Kysučanová, Marie Kubicová, Jan Drozd, Anna
Zbranková, Anna Holčáková, Božena Martináková, Rúžena Bambuchová, Ludmila Holčáková, Václav Holčák, Marie Minarčíková,
Petr Pitřík, Zdeněk Koňařík, Petr Dorotík, Václav Kalus, František
jakeš, Anna Jurečková, Josef Křenek, Marie Gavendová, Vlasta
Oravcová, Zdeňka Kalusová, Ladislav Kovář, Anna Rudolfová, Jiří
Zbranek, Mária Solanská, Jindřich Jurečka, Josef Koňařík, Vladislav Bil - celkem 33, z toho 17 zaopatřených.
Animátorský kurz si dělají Marie Vašutová, Josef Mužík, Alois
Sibal, Barbora Mužíková.

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015
Přijmy
sbírky, dary a sbírky na kostel
zápůjčka na opravy kostela
předplacená dotace z Norských fondů
projekt Otevřené brány dotace z kraje
projekt Otevřené brány dotace z obce
dar z obce na kostel
nájmy
sbírky účelové
úroky
celkem

1 025 740,00 Kč
5 050 000,00 Kč
1 052 977,00 Kč
22 000,00 Kč
40 000,00 Kč
500 000,00 Kč
34 334,00 Kč
94 360,00 Kč
20 454,00 Kč
7 839 865,00 Kč

Výdaje
telefon, internet
voda
kancelář, pošta, katech. materiály
elektřina kostel a pastorák
elektřina fara
plyn pastorák a fara
Otevřené brány
Bohoslužební potřeby
společné aktivity diecéze
pojištění
tisk letáku kostela 50000ks
odvoz odpadu na rok 2015
opravy kostela
péče o les
revize el., plyn, komíny, hasičáky
pouť na Hostýn
běžné opravy
splátky ze zápujčky
sbírky účelové odeslané
bankové poplatky
daň z úroku
daň z nemovitosti
celkem

5 928,00 Kč
14 544,00 Kč
33 168,00 Kč
46 784,00 Kč
1 428,00 Kč
71 436,00 Kč
62 660,00 Kč
36 943,00 Kč
25 100,00 Kč
4 600,00 Kč
35 695,00 Kč
2 517,00 Kč
2 825 411,20 Kč
16 500,00 Kč
9 350,00 Kč
5 735,00 Kč
17 739,00 Kč
1 000 000,00 Kč
94 360,00 Kč
1 309,00 Kč
3 886,00 Kč
769,00 Kč
4 315 862,20 Kč

