
Pastorační plán ve farnosti - 2018 
11. únor Neděle – světový den nemocných Pomazání nemocných  při 

mši sv. 7.30 a v 10.00 

 Postní doba – křížové cesty v pátek před 
mší sv. v 17.40h a v neděli ve 14.00 hod. 

 

14. únor POPELEČNÍ STŘEDA – začátek postní 
doby 

Žehnání popela 

Mše sv. v 18.00 hod. 

25. únor Sbírka na Haléř sv. Petra 2. neděle postní 
13 březen Výroční den zvolení papeže Františka  

16. březen Křížová cesta před mší sv.  

18. březen 5. neděle postní – křížová cesta ve 14.00h  

10. březen Pátek – křížová cesta před mší sv.  

18. březen Svátost smíření před svátky-kněží děkanátu V 14.30 hod do 16.00 hod. 

19. březen Slavnost sv. Josefa Mše sv. v 18.00 hod. 

23. březen Pátek – křížová cesta před mší sv.  

24. březen DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE  

25. březen Květná neděle – křížová cesta ve 14.00h  

29. březen ZELENÝ ČTVRTEK, kostel otevřen do 
22.00 hod. 

18.00 hod 

30. březen VELKÝ PÁTEK,ranní chvály, křížová cesta 
ve 14.30 h. 

18.00 hod,sbírka na B. 
Hrob 

 

31. březen BÍLÁ SOBOTA- ranní chvály 

Adorace – střídání ministrantů 

20.00 hod., sbírka na B. 
Hrob 

9.00-16.00 hod 

1.duben Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, žehnání 
pokrmů 

7.30 a 10.00h,   seminář 

8.duben Neděle B. milosrdenství  

9. duben  Slavnost Zvěstování Páně  

 Začíná květen-měsíc májových-ve všední 
den po mši sv. a v neděli odpoledne 

 

1.květen Pouť mladých rodin a dětí-odjezd cca v 7.00 

Šaštín ?? 

Mše sv. ve farnosti nebude 

 

3. květen V roce 1908 byl posvěcen základní kámen 
ke stavbě našeho kostela 

Připomeneme v nejbližším 
termínu 

6.květen Za ctitele sv. Floriána 

Bohoslužba u sochy sv. Floriána v Lidéř. 
Mše sv. 7.30 a 10.00 

Ve 14.30h + májová 

13.květen Za ctitele sv. Jana Nepomuckého 

Poděkování maminkám 

Odpoledne májová v 

kostele 

20.květen Seslání Ducha Svatého- sbírka na círk školy 

Odpoledne májová u kapličky 

7.30 a 10.00 

14.00 májová u kapličky 

26.květen 1. sv. zpověď dětí 14.00 nácvik  
14.30h zpovídání 

27.květen 1. sv. přijímání dětí  
Slavnost Nejsvětější Trojice 

Slavnost v 9.00h 

Májová v 14.30h v kostele 

3. červen Slavnost Těla Krve Páně – průvod do 

Lidéřovic k sv. Floriánu 

Mše sv. v 9.00 hod 

8. červen Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  

5. červen Pouť kněží na Sv. Hostýn Mše sv. ve farnosti nebude 

10. červen Mše sv. za 9. třídu  

9.-15. 7 Příznorovský tábor + farní den   

28.7-7.8. 1. turnus letního tábora  

7.8-17.8. 2. turnus letního tábora  

12. srpen  Hlavní pouť – Svatý Hostýn  



Pouť - Strážnice 

19. srpen  Orelská pouť na Svatém Hostýně  

26. srpen Pouť rodin ke konci prázdnin – Svatý 
Hostýn 

 

9. září Pouť ke kapli P. Marie – výročí jejího 
postavení 

 

16. září Poděkování za úrodu – nedělní mše sv.  

23. září Mše sv. na Antonínku 15.00 h. V 10.00 hod ve farnosti 

nebude 

29. září Pouť farnosti na Velehrad- modlitby za 

rodiny a kněžská povolání 
Mše sv. ve farnosti nebude 

24. října Výročí posvěcení kostela – rok před 110 
letým jubileem 

 

28. října Výročí vniku samostatné Československé 
republiky – 100 let 

? 

1. listopad Všech Svatých – děti v kostýmech světců 
při mši sv. 

 

2. listopad Vzpomínka na zemřelé- bohoslužba u 
pomníku padlých za zemřelé v 1. válce 

Mše sv. a po ní u pomníku 
padlých pobožnost – 100 let 

od konce války 

18. listopad Hody ke cti sv. Alžběty  

23. listopad Celodenní adorace farnosti  

2. prosinec Odpoledne rozsvěcení vánočného stromu 

Odpoledne v 16.00 hod.       ?? 

Spolupráce  farnosti a OÚ 

 


