
Zápis ze setkání pastorační rady farností Lipník nad Bečvou, 

Hlinsko a Týn nad Bečvou dne 16. ledna 2017 

 

Přítomni:  

 

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

 

1. Slavnost sv. Josefa se překládá na pondělí 20. března, mše sv. bude v kapli sv. Josefa 

2. Zájezd našich farností do Říma – zjistit možnosti: termín, průvodce, zájem farníků 

3. Odměny pro koledníčky – plavání na Plovárně Hranice – dne 18. 2. a 4. 3. vždy od 7:45 

do 9:00 

promítání filmu v kině v Lipníku n. B. – 5. 3. od 15:30 

4. Přednáška Výchova synů – 23. ledna v Domečku od 17:30, přednáší psycholog 

Mečkovský 

5. Cyklus přednášek Klíč ke zdravým vztahům s dětmi, přednáší psycholog Mečkovský, 

koná se v budově Charity na Křížkovského 8., 15., 22. února a 8. března, vždy od 17:30. 

Pro účast nutná přihláška. 

6. 27. až 29. ledna – Triduum matek v kostele sv. Jakuba. V pátek od 16:30, v sobotu a 

v neděli od 14 hodin 

7. Biblické tance se sestrou Miladou Mertovou – 28. ledna od 9 hodin v budově Charity na 

Křížkovského 

8. Schůzka katechetů – 20. února od 18:15 v Hranicích na faře 

9. Farní ples v Jezernici 4. února; farní ples v Hranicích 18. února 

10. Celostátní soutěž Bible a my 24. března v Kroměříži, Arcibiskupské gymnázium 

11. Adorační den v Lipníku 19. března 

12. Křížová cesta v době postní – v pátek - půl hodiny před mší sv.: 3. března – chlapi; 10. 

března – senioři; 17. března – schola; 24. března – Charita; 31. března – ministranti; 7. 

dubna rodiny; na Velký pátek 14. dubna od 15 hodin – O. Stanislav 

13. Duchovní obnova před Velikonocemi – přednášejícího zajistí Jakub Aseem 

14. Premiéra dokumentu „Psi Páně“ režiséra Jonáše Vacka o dominikánech v kině Metropol 

v Olomouci dne 28. ledna od 20:00 do 22:00; vstupné 50,- Kč 

15. Svatojosefská pěší pouť na Hostýn – 18. března, odchází se od zvonice ve 4:30 

16. Květná neděle – začíná se v 9:15 u kaple sv. Josefa; odpoledne možnost svátosti smíření 

od 14 do 16 hodin 

17. Zelený čtvrtek – bohoslužba v Lipníku od 18:30 

18. Velký pátek – od 15 hodin křížová cesta; příprava ministrantů od 18 hodin, následuje 

v 18:30 bohoslužba 

19. Bílá sobota – od 9 hodin příprava ministrantů, adorace u Božího hrobu od 10 do 15 hodin; 

mezi 11 a 12 hodinou adorace rodin s dětmi; ve 20 hodin vigilie 

20. Noc kostelů – termín 9. června – připravuje se program 

21. Dětský karneval – v neděli 26. února od 15 hodin 

22. Schody na kůr – je poškozený schod; potřeba zajistit kousek zátěžového koberce  

23.  Koncert Moravanu 23. dubna od 17 hodin  

24. Varhanní cyklus v průběhu roku nabízí zajistit pan Pavel Tomáš 

25. Farní ples č. 12 v Echu - 1. prosince 

 

Předseda pastorační rady farnosti: P. Stanislav Suchánek 

 

Zapsala: Věra Saňková 


