
Zápis ze setkání pastorační rady farností Lipník nad Bečvou, 

Hlinsko a Týn nad Bečvou dne 30. ledna 2019 

 

 

Přítomni:  P. Suchánek, Saňková, Zapletal, Vlčková, Musilová, Tomková, Studený, 

Šaratová 

 

 

1. V neděli 3. února od 15 hodin na faře karneval pro děti 

2. 6. března Popeleční středa 

3. Křížové cesty v pátky v 17 hodin – návrh rozpisu: 8. března – ministranti, 15. 

března – maminky s dětmi, 22. března – senioři, 29. března – Charita, 5. dubna – 

mládež, 12. dubna – chlapi 

4. Svatojosefská pouť na Hostýn – sobota 16. března, odchod ve 4.30 od zvonice 

5. Úterý 19. března – sv. Josefa – adorační den farnosti. V 8 hodin mše sv. v kapli 

sv. Josefa, následuje adorace v kostele sv. Jakuba od 9 do 17 hodin. 

6. Květná neděle 14. dubna, v 9.15 průvodem od kaple sv. Josefa do kostela 

7. Příležitost ke svátosti smíření – Květná neděle od 14 do 16 hodin. 

8. Zelený čtvrtek – v 9.30 v Olomouci s ministranty, v 18.30 mše sv. v Lipníku 

9. Velký pátek – křížová cesta v přírodě od 11 hodin; křížová cesta v kostele sv. 

Jakuba v 15 hodin; od 18.30 obřady Velkého pátku 

10. Bílá sobota – od 10 do 15 hodin adorace u Božího hrobu; v 11 hodin začíná 

adorace rodičů s dětmi; vigilie od 20 hodin 

11. Neděle Zmrtvýchvstání – při mši sv. žehnání pokrmů 

12. Velikonoční pondělí – mše sv. v Hlinsku v 7.45; v Lipníku v 9.30 

13. Cyklopouť farnosti na Hostýn 1. května 

14. V pondělí 25. března v synagoze v Hranicích beseda s P. Ladislavem Heryánem 

15. Manželské večery – vhodné pro manželské i partnerské páry. Začátek 27. února, 

poté 8x ve středu setkání, vždy v salonku na Nadsklepí od 18 hodin. Zájemci 

hlaste se, bližší údaje na plakátcích. Chcete-li dodat svému vztahu novou šťávu, 

přidejte se :)  

www.raj-pavlovice.cz  

Kontakt: hana.skoloudova@raj-pavlovice.cz; tel. 731 604 120 

Potřebujete hlídání dětí? Ozvěte se včas. 

 

 

 

Předseda pastorační rady farnosti: P. Stanislav Suchánek 

 

 

Zapsala: Věra Saňková 

http://www.raj-pavlovice.cz/
mailto:hana.skoloudova@raj-pavlovice.cz

