
Zápis ze setkání pastorační rady farností Lipník nad Bečvou, 

Hlinsko a Týn nad Bečvou dne 5. února 2020 

 

 

Přítomni:  P. Suchánek, Musilová, Studený, Šaratová, Němčáková, Saňková, 

 

 

1. V neděli 16. února od 15 hodin na faře karneval pro děti. Program připraven. 

2. 26. února Popeleční středa 

3. Křížové cesty v pátky v 17 hodin – návrh rozpisu: 28. února – senioři, 6. března 

– děti, 13. března – ministranti, 20. března – Charita, 27. března – 

mládež+biřmovanci, 3. dubna – chlapi (od 18 hodin) 

4. Josefská pouť na Hostýn – 21. března, odchod ve 4.30 od zvonice 

5. 19. března – svátek sv. Josefa – adorační den farnosti, adorace v kostele sv. 

Jakuba od 9 do 17 hodin. V 17.30 mše sv. v kapli sv. Josefa. 

6. Slavnost Zvěstování Páně – 25. března – mše sv. v 17.30 (středa) 

7. Květná neděle 5. dubna, v 9.15 žehnání ratolestí u kaple sv. Josefa a pak 

průvodem do kostela 

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

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

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

Jakuba v 15 hodin; od 18.30 obřady Velkého pátku 

11. Bílá sobota – od 10 do 15 hodin adorace u Božího hrobu; vigilie od 20 hodin 

12. Neděle Zmrtvýchvstání – při mši sv. žehnání pokrmů 

13. Velikonoční pondělí – mše sv. v Lipníku v 8:00 

14. Noc kostelů – 5. června, zvažujeme otevření věže kostela sv. Jakuba, další 

program bude upřesněn 

15. Děkanátní pouť za povolání – do katedrály v Olomouci – 13. června 

16. Biřmování – 14. června 

17. Pěší pouť na Sv. Kopeček u Olomouce – 14. června - za zdárný průběh 

filmového festivalu Pod Nebesy 

18. Festival Pod Nebesy – 19. – 20. června 

19. Výlet pro děti – 23. června 

20. Svatojakubské hody – 26. července 

 

 

 

Předseda pastorační rady farnosti: P. Stanislav Suchánek 

 

 

Zapsala: Věra Saňková 


