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FARNÍ ZPRAVODAJ 
 

Určeno pro vnitřní potřebu farnosti Velké Karlovice 
 
 

Ejhle, Hospodin příjde… 
…neslo se karlovským kostelem v tomto adventním čase. Byly roráty a dětí na nich, 

no jako máku. A co se jim na rorátech nejvíc líbilo? Kubíkovi Sibalů to, že 

připravovali Ježíškovi jesličky, protože až se naplní, budou Vánoce. I malého 

Martínka Kacíře nadchlo „plnění“ jesliček senem, jeho účast při tom prý byla 

nezbytná. To jeho sestřičce Anně se zase líbilo, že po rorátech všechny děti snídaly 

pohromadě. „Letos se mi roráty fakt líbily,“ hlásí jeden ze starších kluků, Štěpán 

Holčák: „Byly tak nějak optimální. Otec František je super a děckám fakt rozumí.“ 

Ranní vstávání většině dětí nevadilo, jen občas jim prý byla zima. „Ale to se dá 

vydržet,“ uvažuje nahlas Štěpán. „Narodí se nám přece Spasitel. On stvořil svět a taky 

nás lidi. Je dobře připravit se, a pak oslavit jeho narození.“  (ren, snímek Josef Vrážel) 
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Farní knihovna v provozu 
Máme farní knihovnu – strohá informace, která, troufám si tvrdit, řadě místních 

unikla. A přitom věřte, že je, o co stát… 

Jak vlastně spatřila světlo světa myšlenka, vytvořit na faře knihovnu? Zeptali 

jsme se Mileny Mikulové, která se o její provoz stará: 

„Při úklidu farní půdy jsme s paní Střeleckou objevily spoustu knih, převážně z pozů-

stalosti pana faráře Janíčka. Protože na faře se nacházely ještě dvě plné skříně knížek, 

přišel P. Rastislav s návrhem na vybudování farní knihovny. Mně se tato myšlenka 

líbila, protože jsem knihomol a přišlo mi líto, aby všechny ty knížky zůstaly uložené 

někde v krabicích. 

 

A tak ses úkolu zhostila. My, kdo jsme P. Janíčka znali, víme také o jeho lásce ke 

knihám. Objevilas nějaké jeho „poklady“? 

„Z půdního pokladu mne zaujaly kancionály z 19. století a kompletní vydání Káji Ma-

říka.“ 

 

O jakou literaturu v knihovně jde především? Asi ne jen teologickou? 

Z nabídky knih si určitě vybere každý čtenář. Základ tvoří teologické knihy - je zde 

několik různých vydání Bible, knihy o životě svatých a svědků víry, ale také celá řada 

publikací určená k duchovnímu sebevzdělávání. Široce je zastoupena i beletrie a dět-

ská literatura. A čtenáři se nemusí bát, že narazí jen na starší knihy. Půjčit si mohou i 

knihy, které vyšly nedávno - například od autorů Maxe Kašparů, Anselma Gruna, 

Eliase Velly a dalších. 

 

A kdy se za tebou  a  knihami můžeme podívat? 

„Knihovna je zatím otevřena každý první pátek v měsíci.“                                  (ren) 

 

 

  

 

Pozvání na Vánoční koncert 
Jaké by to byly Vánoce bez již tradičního koncertu. Jistě ani ten letošní si nene-

cháte ujít: Sbor CANTUS GAUDIUM vás srdečně zve na Vánoční koncert, který 

se uskuteční 30. 12. 2017 v 16 hodin v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých 

Karlovicích.  

Jako host vystoupí Žesťový kvintet Josefa Blinky. 
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Setkání schol 2017 
 

 Bylo to 18. listopadu, kdy jsme se my, schola, vydali na setkání schol do Lidečka. 

 První místo, kam jsme po příjezdu zavítali, byl kostel, kde se konala mše svatá, kte-

rou sloužil Mons. Antonín Basler. Při kázání jsme si mohli prohlédnout jeho berlu, na 

které byl zobrazen Dobrý pastýř s ovečkou, což se jen tak někomu nepoštěstí.  

 Po mši svaté vedly naše kroky do místního kulturního domu, kde jsme se jen chvilku 

ohřáli a hned, jako první, šli vystupovat. Před začátkem jsme sice měli trému, ovšem 

po příchodu na podium nás všechen strach opustil a písničky se nám povedly tak, jak 

jsme si přáli. 

To „nejhorší“ jsme měli za sebou a mohli si užívat doprovodného programu, který byl 

pro nás účastníky připraven. Holky si šly nazdobit perníčky a vyrobit obrázek v rá-

mečku a kluci si nechali namalovat na obličej Spidermana a Batmana. Po tradičním 

obědě (guláši) následoval koncert, při kterém jsme to opravdu rozjeli a při tancování 

se i trochu zapotili. V 16 hodin začalo vystoupení, na které se všichni moc těšili. Byla 

to kouzelnická show. Triky, které kouzelník předváděl, byly úžasné a jeho spolupráce 

s publikem se nám líbila. Asi proto, že si pár z nás pozval na podium a nechal nás stát 

se na malou chvíli jeho asistenty. 

 Jenže každá pohádka musí jednou skončit, a tak i náš sobotní výlet byl po kouzelnic-

kém vystoupení u konce.  Setkání schol se nám moc líbilo a myslíme, že nejen nám, 

ale i dalším patnácti scholám, které jsme potkali.                                 Vaše  SCHOLA  
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Orelský sportovní den 
Dne 28. října 2017 na svátek svatého Václava patrona České země jsme společně s 

dědictvím Velkých Karlovic uspořádali „Orelský sportovní den“. V 8:00 hodin jsme 

naše společné setkání zahájili mši svatou, kterou sloužil náš nový duchovní otec P. 

František Kantár, který v kázání připomněl, jak je po vzoru sv. Václava důležité se 

dnes pro druhé obětovat. Po mši svaté jsme chystali skákací hrad, který je u dětí velice 

oblíbený. Poté, co se všechny přítomné děti zapsaly do startovní listiny, byly rozděle-

ny do čtyř kategorií od těch nejmenších, po ty nejstarší ročníky. A pak už byl zahájen 

závod do vršku, kde během trasy na děti čekaly různé úkoly - např. ručkování po laně, 

střelba vzduchovkou, lukem, vrh závažím, poznávání pohádkových postav a další. 

Vyšlo nám krásné počasí, které přispělo ke skvělému průběhu farního sportovního 

dopoledne. Všichni si po závodě dopřáli skvělého guláše a přímo na místě lisovaného 

jablečného moštu. Po závodech byli z každé kategorie 3 nejlepší vyhodnoceni i ostatní 

děti dostali symbolický dárek. Děkuji všem, kdo se jakkoliv podíleli na tom, aby tento 

den byl krásný. Jmenovitě Dědictví Velkých Karlovic a za podporu místní organizaci 

KDU-ČSL, zdejšímu obecnímu úřadu a farnosti.  

                                              Za Jednotu Orel ve Velkých Karlovicích Josef Škrabánek 
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O víře i Bohu se známými osobnostmi 
 

Co je dar Boží? 

„Najít krásné. Vidět i něco navíc, to je dar od Pána Boha, který mi byl dán. (…) Já 

měla dvě báječné babičky. Ta jedna byla původně luteránka a pak ateistka. Vzpomí-

nám si, jak jsme jednou společně šly nádherně rozkvetlou alejí a ona mi nadšeně říká: 

„Podívej se, to je Bůh“. Měla pravdu. Kolem nás je tolik krásných věcí – Božích věcí. 

Přiznávám, že jsem šťastný člověk v tom, že umím vnímat hezké. To je mé velké štěs-

tí. Je ale pravda, že ho taky hledám. 

Jednou jsem viděla dva zvlášť ošklivé lidi. Šli a drželi se za ruce. A právě ona malič-

kost, že se drželi za ruce, že se nejspíš milují, byla najednou tak, tak krásná… A to je 

dar Boží.“                                                   královna českého šansonu Hana Hegerová 

  
A co zázraky? Čas od času se stane, že ten či onen pacient se uzdraví, a to přesto, že 

mu lékaři už nedávali žádnou naději. Věříte, že se i dnes dějí? 

„Věřím, že zázraky se dějí. Ovšem těch viditelných očima a hmatatelných prstem je 

málo. S čím jsem se setkal a považuji to za Boží působení, je oslovení, které se děje 

prostřednictvím utrpení. Měl jsem možnost seznámit se s osudy mnoha lidí, kde jsem 

pozoroval velmi silný, již zmiňovaný Boží vliv. Popsat to však nedokážu. Některé 

prožitky jsou prostě nesdělitelné.“ 

                                                         světoznámý fyzioterapeut, profesor Pavel Kolář 

  
Jaký byl váš „návrat“ k víře? 

„Musím říct, že první návštěvy kostela probíhaly v hrozně slzavém údolí. Byla to ta-

ková očista, ale hodně těžká. Vytrvalý pláč. Od začátku až do konce jsem usedavě 

probrečela všechny mše. Připomnělo mi to dětství, tatínka a vlastně i tu víru, kterou 

jsem opustila. Dostavila se lítost nad tím, jak jsem celý svůj život žila. Byl to takový 

návrat marnotratné dcery. Že Bůh existuje, jsem ale nikdy nepochybovala. Jenom 

jsem ho odsunula někam do podvědomí. Ale on si mě našel.“ 

                                                                                             zpěvačka Marie Rottrová 

  

Někdo říká, že život s vírou v Boha je mnohem jednodušší. Je tomu podle vás tak? 

„Nevím, zda je s ní život snazší nebo naopak. Vím, že existuje hluboká radost i sužu-

jící prázdnota a smutek, jistota víry i chvíle pochybností a únavy, odhodlání a odva-

hy…I slabost. Nemyslím, že bychom toho všeho byli zvlášť ušetření, ale je-li napří-

klad naděje opravdu tím světlem ve tmách, pak ač její plamének někdy sotva zahléd-

neme, máme víru, tam i nadále svítí. Hlas našeho svědomí dál volá po narovnání se, 

ale není už sám.“                                                              herec a grafik Matěj Forman 
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Zase jsi tady, ty tichá, tajemství plná a vzpomínkami bohatá dobo vánoční! Tvé ticho 

je plné snů a vzpomínek. Zlehka, tichounce sněží před okny z tichého nebe na ještě 

tišší zemi. Život z venku se utekl do teplé světnice,  a dívá se jen omženými okny přes 

kypré polštáře v nich, dívá se ven… a dívá se především do vlastní duše. 

Vánoce, toť hodina duše. Sedím v lenošce, čekám na půlnoční a sním. Hodina duše je 

tady. Duše přijde zase jednou ke svému právu. Jinak přes celý rok jest většinou uvá-

zána jako pes, připoutána na denní práci a denní starost, uvězněna žaláři těch čtyřia-

dvaceti hodin, jimž se říká den. A z života, který leží za ní, i z života, který v temné 

budoucnosti leží před ní, ze všeho toho hlubokého, nevyčerpatelného, nezměrného ži-

vota, do něhož jest pohřížena jako tam ta třpytná hvězdička do nekonečného vesmíru 

– z toho všeho ubohá, zajatá a trýzněná duše lidská ponejvíce neví nic, nevidí nic, nes-

lyší nic. 

Ale teď přišla její chvilka. Tichá, svatá noc je tu. Noc tajemství a zázraku! Noc, v níž 

šumějí perutě andělské! Noc, v níž i duši rostou křídla! 

     (Z úvahy Karla Pflegera Svatá půlnoc, snímek Josef Vrážel) 

 

„Sešli své světlo a svoji věrnost, 

Ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou 

K tvé svaté hoře, k příbytku tvému 

A já tam přistoupím k Božímu oltáři, 

K Bohu, zdroji své jásavé radosti.“       (Žalm 43, 3-4) 


