Zápis ze setkání pastorační rady farností Lipník nad Bečvou,
Hlinsko a Týn nad Bečvou dne 15. května 2017
Přítomni:
P. Suchánek, Studený, Němčáková, Saňková, Kvapilová, Zapletal, Vlčková, Radosta,
Vida, Tomáš
1. Program Noci kostelů 9. června:
v kostele sv. Františka – mše sv., varhanní koncert P. Tomáše, připomínka 400.
výročí řádu piaristů, prezentace Fair trade – káva, čaj a jiné výrobky – výtěžek pro
Ugandu. Ve 21.00 odchod od kostela sv. Františka na večerní Poutní lipenskou
křížovou cestu (Bohuslávskou ulicí, směr ke kapli sv. Anny). Doporučuje se vzít
s sebou lucerničku.
2. Křest dospělých 4. června na Slavnost seslání Ducha svatého
3. První svaté přijímání – 11. června – sedm dětí
4. 17. června – jáhenské svěcení v Olomouci v 9.30 – na jáhna bude vysvěcen pan
Jan Faltýnek z naší farnosti. Na jáhenské svěcení bude vypraven autobus.
5. 17. června odpoledne – v Olomouci v katedrále děkanátní modlitby za povolání
– doprava individuální
6. 25. května – Svátek Nanebevstoupení Páně – mše sv. v 18.30
7. 15. června – Slavnost Těla a Krve Páně – mše sv. v 18.30
8. Táborák na ukončení školního roku – 30. června po večerní mši sv.
9. Výlet pro děti na ukončení školního roku 27. června směr Štípa, Lešná – sraz
v 7:45, odjezd v 8:00, Štípa – prohlídka kostela, mše sv. ve Štípě v 9:30, pak
návštěva ZOO
10. 23. července – hody v Lipníku, od 14:00 do 15:00 v kostele sv. Jakuba
varhanní koncert, v 15:00 požehnání, následuje Farní den s posezením na
farním dvoře. Zahraje cimbálovka Okybača.
11. Prázdninové soustředění scholy na Středolesí – 16. – 20. července
12. Pěší pouť na Sv. Kopeček – 11. června
13. Filmový festival Pod nebesy v Meditační zahradě – 23.–24. června (páteční
večerní mše sv. v kostele sv. Jakuba bude výjimečně v 17:00)
14. Adorační den Týn nad Bečvou – 9. srpna; adorační den Hlinsko – 22. srpna
15. Ministrantská výprava do neznáma ve dnech 4. – 5. srpna
16. Pouť na Starou Vodu – 22. července – autobusem, odjezd v 9.00 od zvonice

Předseda pastorační rady farnosti: P. Stanislav Suchánek
Zapsala: Věra Saňková

