HLAVNÍ VSTUP A VÝVĚSKA DOSTALY
NOVÝ PLÁŠŤ

FARNÍ ZPRAVODAJ
Určeno pro vnitřní potřebu
farnosti Velké Karlovice
číslo 39

V souvislosti s opravami
kostela dostala stříška
nad hlavním vstupem
do kostela a na hřbitov
nový šindel.

Podobně se tak stalo i
s vývěskou.

V přípravě je i nový
misijní kříž. Čeká se
jenom na impregnaci
/nátěr/opláštění kostela.

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH
Na září zapisuji od soboty 16. 7. 2016
Na říjen od soboty 13. 8. 2016
Na listopad od soboty 17. 9. 2016
Na prosinec od soboty 15. 10. 2016
V podstatě to vychází přibližně 6 týdnů před začátkem každého měsíce.

červenec 2016

Výroční farní pouť je
letos 7. srpna.
1.

etapa oprav kostela dokončena

Měsíc červen nabídl netradiční podívanou. V pondělí 6. se zpět instaloval obnovený hlavní kříž kostela. V průběhu měsíce byla dokončena
podlaha na kůru, šindel na střeše, pracovní podlaha na půdě, sundáno
lešení a mnohé jiné detaily. Doteď bylo proinvestováno 4 110 594,23 Kč.
V přípravě je druhá etapa oprav: 2 krát impregnace šindele karbolinem kaštanový odstín, oprava oken a dveří, fládrování lavic a podlaha do lavic. Děkuji všem za duchovní i materiální pomoc a prosím o modlitby pro
úspěšné dokončení oprav.

Animátor v církvi

KNĚŽSKÉ HROBY V NOVÉM KABÁTĚ

Před nějakým časem jsem dostal otázku od staršího farníka kdo je
to animátor. Animátor je termín, který se v češtině zhruba od 90.
let 20. století používá v některých církevních nebo s křesťanskými
církvemi spjatých skupinách a aktivitách pro označení osob, zpravidla mladých, které vedou činnosti zejména s mládeží nebo při
nich pomáhají. Označení se používá zejména v římskokatolické a
řeckokatolické církvi. Pro obdobné pozice se v jiných hnutích používají kromě označení vedoucí také pojmy jako rádce (ve skautském hnutí), v případě dětských táborů v salesiánském prostředí
dříve též asistent. S pojmem animátor je spojeno očekávání, že
úkolem takové osoby není jen pouhý dozor nebo organizace konkrétní akce, ale plnohodnotná účast na dění a zároveň formační
(výchovný) vliv na ostatní účastníky. Například u slovenských saleziánů jsou do kurzu animátorů přijímáni lidé od 16 let věku. Podobné kursy pořádají i čeští salesiáni, projekt Salesiánští animátoři
je akreditován na ministerstvu vnitra podle zákona o dobrovolnické
službě, č. 198/2002 Sb., požadovaný věk účastníků je minimálně
15 let věku a kurs je také tříletý. Podobné kursy pořádají také
diecézní centra mládeže (DCM) v jednotlivých diecézích, koordinací se v české provincii zabývá Sekce pro mládež při České biskupské konferenci. Olomoucká arcidiecéze organizuje dvouletý
Animátorský kurz (vždy pět víkendů ve školním roce + jeden týden
o prázdninách). Kurz probíhá na Arcidiecézním centru života mládeže Přístav (fara Rajnochovice) a je určen pro mladé ve věku 16
– 24 let (v době zahájení kurzu). Každé víkendové setkání zahrnuje jednak přednášky a semináře na různá témata (sebepoznání,
komunikace, církev, Bible, hra, metodika vedení společenství,
apod.), chvíle společné modlitby, slavení mše svaté a nesmí také
chybět prostor pro diskuse, hry, a zábavu. Z jedné farnosti či jednoho společenství mládeže mohou být přihlášeni pouze dva lidé.
V naší farnosti za posledních 5 let absolvovalo tento kurz několik
mladých, kteří vedou mládežnické spolčo a jiné aktivity ve farnosti
a v děkanátu.

Na pravé straně hlavní vstupní brány hřbitova se nacházejí dva
kněžské hroby, které
jsou opatřeny původními kříži. První
z nich patří 13. duchovnímu správci
Josefu Sychrovi
z Vratíkova, působícímu ve farnosti od 21.
října 1858 do 13.
března 1872, druhý
patří 12. duchovnímu
správci Antonínu
Feigerlovi, pocházejícímu z Náměště u
Olomouce, který ve
farnosti působil od 17. října 1850 do 13. května 1858. Tyto hroby byly obnovené
díky obecnímu úřadu Velké Karlovice.

PASTORAČNÍ STATISTIKY ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2016
Do církevního společenství byli křtem přivtěleni: Tomáš Koňařík, Mariana
Ohryzková, Jan Valchář, Tomáš Chuděj.
Do Eucharistického života byli uvedeni: Holčák Jan Marek, Křenek Miroslav, Martináková Rozálie Marie, Němeček Ondřej, Sibal Ondřej, Valigura Filip,
Valigurová Aneta Marie, Vašut Josef, Pastorčáková Vanessa Alžběta, Pastorčáková Aneta Marie, Ščotková Natálie, Ščotková Lucie.
Do svátostného manželského svazku vstoupili: Jan Batrla a Eva Kašparová, Petr Kuchařík a Petra Stavinohová.
Do věčnosti si Pán povolal: Anna Frydrychová r. Zeť ová, Jarmila Pavelková r. Václavíková, Jiří Drozd, Bedřich Střelecký, Vlasta Janíková r. Křenková,
Ludmila Stavinohová r. Třetinová, Jarmila Bednářová r. Nogová, Jan Tomek,
Jan Škorňa, Františka Janotová r. Třetinová, Anna Vojvodíková r. Fáberová, Jan
Jurečka, Ludvík Bukovjan, Libor Chromčák, Františka Bukovjanová r. Martináková, Jiří Baroš.
Zajímavostí je, že ze 16 zemřelých bylo svátostí pomazání nemocných na věčnost připraveno až 10 věřících. Je to mnohem lepší situace, než při mém nástupu do farnosti.
Zápis z pastorační rady 16. 5. 2016
Systém úklidu v kostele je nutno do budoucna změnit, současný stav, kdy je
úklid řešen v rámci jednotlivých údolí, je dlouhodobě neudržitelný – např. údolí
Pluskovec se bude muset zpátky sloučit s okolím kostela – ani v jedné z lokalit
není k dispozici dostatečný počet uklízejících.
Farní rada doporučuje, aby výstupem z projektu opravy kostela bylo tištěné
leporelo s fotografiemi interiéru i exteriéru kostela.
Bylo navrženo, aby v říjnu – měsíci Růžence – putovala po domácnostech ve
farnosti socha Panny Marie a rodiny se u ní společně modlily modlitbu Růžence.
P. Rastislav seznámil přítomné se svojí vizí přípravy biřmovanců v naší farnosti. Bližší informace budou včas zveřejněny.

Konec služby ve farnosti
17. 5. 2016 navštívil otce Rastislava jeho představený P. Pavol Kruták - provinciál Společnosti Božího Slova. Oznámil mu, že k 30. 6. 2016 ve farnosti skončí a
bude přemístěn na Slovensko. Toto oznámení se však nesetkalo se souhlasem
hlavně v týmu lidi, kteří mají na starosti opravy kostela. Po masivní intervenci
inženýrů se dohodlo mezi řeholním a diecézním představeným, že otec Rastislav
zůstane sloužit ve farnosti do konce dubna 2017. Z tohoto důvodu se nezačne
příprava na svátost biřmování, jak bylo původně plánované. V této souvislosti je
nejisté jakým způsobem bude zorganizované první svaté přijímání v roce 2017.
Náboženství v školním roce 2016/2017 bude učit otec Rastislav a Jana Martináková.

Hospodaření za prvé pololetí 2016
Příjmy
sbírky, dary
těžba dřeva
dotace NF na opravy kostela
projekt Otevřené brány dotace z kraje
projekt Otevřené brány dotace z obce
dar z obce na kostel
nájmy
pokladna
úroky
celkem
Výdaje
telefon, internet
voda
kancelář, pošta, katechetické mat.
elektřina kostel a pastorák záloha
elektřina fara záloha
plyn pastorák a fara záloha
karbolin na střechu fary
vytýčení hranic vrácených pozemků
společné aktivity diecéze
diecézní oběžník
pojištění
šindel na vývěsku a vstup
odvoz odpadu na rok 2016
opravy kostela
péče o lesy, těžba
revize hasičáky
pouť na Velehrad
hortenzie na Velikonoce
vymalování a PVC podlaha pastorák
sbírky účelové odeslané
bankové poplatky
daň z úroku
daň z nemovitosti
celkem
na účtu k 27. 6. 2016

429 970,00 Kč
502 223,00 Kč
1 008 023,00 Kč
22 000,00 Kč
40 000,00 Kč
250 000,00 Kč
140 000,00 Kč
1 454,00 Kč
7 075,20 Kč
2 400 745,20 Kč
3 148,57 Kč
8 053,00 Kč
5 662,00 Kč
22 620,00 Kč
5 520,00 Kč
31 800,00 Kč
26 641,00 Kč
98 712,00 Kč
25 100,00 Kč
1 500,00 Kč
4 600,00 Kč
9 716,00 Kč
2 517,00 Kč
1 285 184,03 Kč
166 366,00 Kč
828,00 Kč
8 500,00 Kč
3 880,00 Kč
69 961,00 Kč
104 920,00 Kč
421,50 Kč
1 344,28 Kč
2 285,00 Kč
1 889 279,38 Kč
4 860 890,38 Kč

