Zápis ze setkání pastorační rady farností Lipník nad Bečvou,
Hlinsko a Týn nad Bečvou dne 26. února 2018
Přítomni:
P. Suchánek, Studený, Němčáková, Saňková, Zapletal, Vlčková M., Vlčková T.,
Aseem,Vida, Musilová, Tomková, Šaratová
1. Křížové cesty o postních pátcích budou vedeny skupinami z farnosti (schola,
maminky, ministranti, ...).
2. Zelený čtvrtek: ráno do Olomouce s ministranty – odjezd v 8:30; obřady
v Lipníku v 18:30; umývání nohou; večer adorace s novými připravenými texty
3. Velký pátek: křížová cesta venku – sraz u kostela v 11 hodin; křížová cesta
v kostele – v 15 hodin; 18:00 – nácvik ministranti; 18:30 obřady
4. Bílá sobota: od 9 hodin ráno možnost klanění u Božího hrobu; od 9 hodin ráno
nácvik ministranti; od 11 hodin u Božího hrobu rodiče s dětmi; ukončení
klanění u Božího hrobu – bude upřesněno. Vigilie ve 20:00.
5. Květná neděle 25. 3. – v 9:15 se začíná u kapličky sv. Josefa, poté průvodem ke
kostelu
6. Sobota 24. 3. – Děkanátní setkání mládeže v Lipníku, od 8:00 registrace, v 8:30
mše sv., podrobný program na plakátu
7. Velikonoční neděle – žehnání pokrmů
8. Velikonoční pondělí – mše sv. v Hlinsku v 7:45, v 9:30 v Lipníku
9. Sobota 10. 3. – postní duchovní obnova – v 8:00 mše sv., pak 2 přednášky,
přednášející P. František Urban
10. V pondělí 19. března adorační den farnosti, zároveň svátek sv. Josefa. Ranní
mše sv. v kapličce není, celodenní adorace v kostele sv. Jakuba, večerní mše sv.
v kapličce sv. Josefa v 17:30.
11. V neděli 25. 3. možnost svátosti smíření od 14 do 16 hodin, zpovídat budou 3
kněží.
12. V sobotu 28. dubna setkání ministrantů ve Všechovicích – bude upřesněno
13. Slavnost Zvěstování Páně se přesouvá na pondělí 9. dubna. Večerní mše v
18:30.
14. Noc kostelů 25. května v pátek – program se připravuje. Svůj program Noci
kostelů má také Týn n. B.
15. Svatojosefská pěší pouť na Hostýn – odchod od zvonice ve 4:30.
16. Zjistit možnosti poutních zájezdů farnosti u Miklas Tour.
17. Promítání a vyprávění z loňské farní pouti do Říma v neděli 25. března od 16
hodin na faře.
18. Soustředění scholy na Středolesí 15. – 20. července.
19. Celostátní kolo Bible a my – 23. března.
Předseda pastorační rady farnosti: P. Stanislav Suchánek
Zapsala: Věra Saňková

