17. 4. 2016 - 4. neděle velikonoční (Dobrého Pastýře)
• V pátek 15. 4. budu navštěvovat nemocné v Kelníkách.
• V sobotu 23. 4. od 8 do 12 h. dopoledne prosím o účast na brigádě,
která bude spočívat ve vyčistění staré skládky nacházející se na kraji
lesíka za Ořechovem směrem na Brod vpravo od cesty. Tato brigáda
se koná v rámci akce „Ukliďme Česko“. Prosím o pomoc co největší
množství brigádníků. Doporučený věk je žáků od 2. stupně ZŠ. Sraz
je u hasičské zbrojnice.
• Příští neděli 24. 4. bude podle přání papeže Františka sbírka na
pomoc Ukrajině.
• V sobotu 7. 5. se bude konat pravidelná pouť na Sv. Hostýn.
• 14. 5. ministrantský den v semináři.
• Pouť do Krakova – nahlaste, prosím, datum narození.
• SDM 2016 Krakov – mládež, ať se hlásí nejlépe do konce dubna.
• Ve dnech od 14. do 20. srpna bude farní tábor na faře v Hovězí
na Vsetínsku.

Ukliďme si Velký Ořechov (sobota 23. 4. od 8 do 12 h.)
(http://www.uklidmecesko.cz/event/12656)
Identifikátor akce: 12656
Popis akce: Úklid se bude konat na obecních, případně farních pozemcích.
Likvidaci odpadů zajistí: Obec Velký Ořechov.
Akci také podpořili: Farnost Velký Ořechov, SDH Velký Ořechov, Josef Svízela soukromě hospodařící rolník. (manipulační technika, kontejnery, nářadí,
propagace).
Typ úklidu: jedná se o úklid organizovaný obcí.
Místo srazu: U hasičské zbrojnice. Kdo může, ať vezme auto.

Slovo arcibiskupa ke zpěvu při bohoslužbách
Kde je to aspoň trochu možné, obnovme zpěv schol při každé nedělní mši svaté a
svěřme jim zpěv ordinárií a žalmů. Sólo varhaníka považujme jen za náhražku chybějící
scholy. Tu nemusí tvořit jen mládež. Někde zpívají krásně muži nebo ženy, jinde děti nebo
jen jedna rodina. Nevidím jako šťastné, když někde zpívá mládež s kytarou, ale vůbec se
nezapojí do zpěvů s varhanami. Ať mají všude své místo dětské a mládežnické zpěvy, ale
ať mladí zpívají i s dospělými, ať plní liturgický úkol scholy.
Děkuji Vám za pochopení a snahu prožívat eucharistii hluboce a slavnostně a tak do
krásné bohoslužby zapojovat všechny skupiny věřících.

• MINISTRANTSKÝ DEN
V arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci
Sobota 14. května 2016.
Program:
Do 8.45 h příjezd
8.45 – 9.30 program ve skupinkách.
10.00

Mše svatá v kostele sv. Michala (arcibiskup Jan Graubner)

11.25 velká hra s přestávkou na oběd
S sebou

16.00 zakončení

Sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, 50 Kč.

Akce se koná za každého počasí! Doprava bude upřesněna podle počtu ministrantů.
Prosím o nahlášení účasti nebo neúčasti pomocí SMS (739 245 937) do neděle 24. dubna.

• Kulturní jaro Malenovicích a ve Lhotě
koncerty (kostel sv. Mikuláše, farní zahrada, Jarolímkovo náměstí 156)
neděle, 1. 5. 2016
15.00 – koncert Janáčkova kvarteta z Brna
neděle, 8. 5. 2016
15.00 – "Koncert (nejenom) barokní hudby" (trio Musica organum, Holešov)
neděle, 15. 5. 2016
15.00 – "Koncert duchovní hudby" (Smíšený pěvecký sbor Smetana, Hr. Králové)
neděle, 22. 5. 2016
15.00 – "Veru sme my prišli z kraja Jánošíka" (Dětský folklórní soubor Terchovček, Terchová)
neděle, 29. 5. 2016
15.00 – "Hudební dialogy" (Petr Čech – varhany a Alena Čechová – housle, Praha)
neděle, 5. 6. 2016
15.00 – "Od Roku eucharistie do Roku milosrdenství" (Chrámový pěvecký sbor, Uherské
Hradiště)
neděle, 12. 6. 2016
15.00 – koncert Hradišťánu s Jiřím Pavlicou z Uherského Hradiště

besedy: (budova fary, Jarolímkovo náměstí 156)
úterý, 10. 5. 2016
18.00 – "Téměř 20 let v gulagu" (Věra Sosnarová, Odrovice)
úterý, 17. 5. 2016
18.00 – "Problém dnešního uprchlictví" (Anton Frič, Poprad)

divadelní představení: (Kulturní dům ve Lhotě)
sobota, 7. 5. 2016
15.00 – Duhová pohádka (Kamil Koula, Praha)

Den rodiny, 4. 6. 2016: (sportovní hříště ve Lhotě)
9.30 – fotbalové turnaje pro kluky od 10 do 13 let a od 14 do 17 let
16.00 – společenské setkání u grilu, občerstvení a hudby (na programu: dovednostní soutěže
pro dětí, mládež a rodiče, fotbalová exhibice oldbojů, tombola, návštěva zajímavých hostů)

