
Zápis ze setkání pastorační rady farností Lipník nad Bečvou, 

Hlinsko a Týn nad Bečvou dne 2. května 2018 

 

Přítomni:  

 

P. Suchánek, Studený, Němčáková, Saňková, Zapletal, Vlčková M., Vlčková T., 

Musilová, Tomková 
 

1. První svaté přijímání dětí: 1. června svátost smíření, 3. června – svaté přijímání 

2. Slavnost Nanebevstoupení 10. května, Slavnost Seslání Ducha svatého 20. 

května – na Charitě se modlí od 11. května společně novénu, vždy ve 14 hodin, 

je možné v pracovní dny se připojit; Slavnost Nejsvětější Trojice 27. května; 

Slavnost Těla a Krve Páně 31. května; Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 8. 

června 

3. Pouť na Velehrad 5. července – autobusem jede farnost Soběchleby, od nás 

z farnosti lze autem či vlakem 

4. Soustředění scholy ve Středolesí: 15. – 20. července 

5. Hody v Lipníku – 22. července: v 9.30 mše sv., v 15 hodin požehnání; poté na 

farním dvoře společné sváteční posezení, vyhlásit v kostele prosbu o napečení 

dobrot 

6. Výlet s náboženstvím – 26. června – Křtiny u Adamova, možnost účasti i pro 

farníky 

7. Konec školního roku – 29. června mše sv., poté opékání u táboráku 

8. Noc kostelů – 25. května. Na programu: 17:00 – 18:00 otevření věže sv. 

Františka, zároveň tichá prohlídka kostela, spolu s varhanní hudbou; 18:00 – 

zvonění zvonů; 18:30 mše sv. ve Františku; 19:00 komentovaná prohlídka 

kostela; od 19:30 do 21:30 promítání tří dokumentů z cyklu Církev za oponou 

režiséra Jonáše Vacka.  

Od 21:30 do 22:00 možnost výstupu na věž kostela sv. Jakuba.  

Od 22:00 noční křížová cesta v přírodě, směr Bohuslávská, závěr u kaple sv. 

Anny Na Horecku – opékání, uzeninu si vzít s sebou. 

Noc kostelů připravují také v Týně. 

9. Návrh zájezdu farnosti do Santiaga de Compostella v příštím roce. Na 15 dní, 

přes Lurdy. Poptat zájem o účast ve farnosti a okolí. 

 

 

Předseda pastorační rady farnosti: P. Stanislav Suchánek 

 

Zapsala: Věra Saňková 


