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Vážení kamarádi, přátelé, farníci, 
 

dovolte nám, předat Vám pár informací o chalupě Karolinka, vlastněné naším Společenstvím 
křesťanské mládeže. 
 

Máme za sebou první rok, kdy jsme se o chalupu starali již jako majitelé. Proběhlo zde vícero 
krásných pobytů. Vystřídali se zde skupiny ministrantů a děvčat z naší farnosti, několik rodin na své 
letní dovolené, také zde “tábořily” skupiny mladých rodin s dětmi. Uskutečnil se i víkendový výjezd 
spolča mládeže s otcem Jiřím. Prostě mnoho desítek lidí zde strávilo krásné chvíle. Většina z nich 
také přiložila ruku k dílu ať už při úklidu či dalších pracech spojených s údržbou a chodem budovy. 
Patří jim za to naše poděkování. 
 

Jak je vidět, chalupa dále slouží k účelu, který si původní majitelka paní Henychová přála, 
tj. setkávání křesťansky smýšlejících lidí. Rádi ji o našich aktivitách informujeme a jsme s ní nadále 
v kontaktu. Je ráda, že nám chalupa takto slouží, a že se o nemovitost staráme. 
 

Stále je před námi většina ze závazku ohledně uhrazení kupní ceny chalupy (což se naštěstí 
podařilo dohodnout ve splátkách). Protože se opět blíží konec kalendářního roku, kdy lidé ve větší 
míře přispívají na smysluplné projekty, obracíme se na Vás, pokud je to ve vašich možnostech, 
prosíme o dar i v letošním roce. Peníze je možné posílat na účet Společenství 2501501611/2010 (Fio 
banka), do pozn. pro příjemce uveďte „Dar”. Pokud raději využíváte hotovost, prosím kontaktujte 
nás pro předání. 

 

Naši činnost spojenou s chalupou můžete sledovat na webu karolinka.kaplekohoutovice.cz 
včetně fotek a krátkých zápisků. Od prosince je možné si rezervovat termíny pro příští rok. Na webu 
si můžete ihned ověřit, zda je Vámi požadovaný termín volný. Běžný rezervovaný týden začíná v 
neděli odpoledne a končí za týden nedělním polednem. Více o rezervacích na 
karolinka.kaplekohoutovice.cz/rezervace-terminu nebo na kontaktech níže. 
 
Za celé společenství mládeže zdraví Tomáš Životský (Kovboj) - předseda spolku (603 228 635) 
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