
Zápis ze setkání pastorační rady farností Lipník nad Bečvou,
Hlinsko a Týn nad Bečvou dne 26. září 2016

Přítomni: 

P. Suchánek, Studený, Němčáková, Saňková, Kvapilová, Zapletal,  Aseem

1. Koncert skupiny Oboroh v neděli 23. října od 17 hodin. Vstupné dobrovolné. Zajistit 
intenzívní propagaci – plakáty, e-maily, internet, fb.  

2. Mše sv. v úterý 1. 11. v 17:30.
Ve středu 2. 11. – v 9:00 mše sv. pro Charitu, po večerní mši sv. (17:30) bude dušičková 
pobožnost na místním hřbitově.
Dušičková pobožnost na hřbitově bude také po mši sv. (16:30) v Týně, v Hlinsku v úterý 
1. 11. také po mši sv. (16:30).

3. Změna času bohoslužeb se bude krýt se změnou času na zimní, z 29. na 30. října.
4. Drakiáda u kapličky sv. Anny na Horecku  – 9. října od 15:00.
5. Modlitbu růžence v měsíci říjnu povedou vždy od 18:30 – 6. 10. matky s dětmi; 
    13. 10. Charita, 20. 10. senioři, 27. 10. chlapi.
6. Spolčo mládeže bude bývat co 14 dní. Začíná se 7. října po mši svaté.
7. Farní ples – 11. ročník se připravuje na 25. listopadu od 20 hodin v Echu. Styl: 60. léta. 
    Připravena drobná pozornost pro páry v kostýmu. 
    Vyhlásit sbírání příspěvků do tomboly. 
    Balení tomboly na faře v pondělí 21. 11. od 18 hodin.
8. Zapisování na mše sv. – od 1. neděle adventní
9. Zájezd na Dušičkovou pouť na Hostýn – pořádá KSD 8. října.
10. Mše sv. na DPS – vždy 3. SO v měsíci. Mše sv. v Bohuslávkách – vždy 1. SO v měsíci,  
      v zimě v 17 hod., v létě v 18 hodin.
11. Zájezd farnosti do Říma a San Giovanni Rotondo v příštím roce, prověřit možnosti.

Další schůzka pastorační rady – 21. 11. v 19:00

Předseda pastorační rady farnosti: P. Stanislav Suchánek

Zapsala: Věra Saňková


