24. 4. 2016 - 5. neděle velikonoční
• Sbírka na opravy kostela byla 14 331 Kč. (Kaňovice 2 231 Kč.,
Částkov 2 410 Kč.).
• Dnes je na přání papeže Františka sbírka na pomoc Ukrajině.
• V sobotu 30. dubna bude cyklopouť na Provodov. Odjezd
z Ořechova v 8:30.
• Příští neděli 1. května bude mít mše novokněz Pavel Macura, kaplan
z Kyjova, který minulý rok v červenci slavil svou primici ve Zlíně.
• Májové pobožnosti ve farním kostele budou bývat vždy večer
v 17:15.
• V pátek 6. 5. bude noční pouť mládeže. Začátek ve Zlíně mší
v 18:30, přes Provodov, zakončení v Luhačovicích.
• V sobotu 7. 5. se bude pravidelná pouť na Sv. Hostýn.
• SDM 2016 Krakov – mládež, ať se hlásí nejlépe do konce dubna.
• 14. 5. ministrantský den v semináři.

• SETKÁNÍ S ČASOPISEM IN!
Kde: Ústí nad Orlicí, Malá scéna, Havlíčkova 621
Kdy: v sobotu 30. dubna 2016, od 10.00 do 16.30 hod
Co zažiješ: Společné dopoledne a odpolední workshopy o focení, módě, hrách i
hrátkách s textem a vyrobíš si pouzdro z plsti nebo náušnice z PET lahví.
Pro informace a přihlášení na workshopy se podívej sem: http://setkani.in.cz
Chybět nebude ani tradiční stánek s IN!ovým zbožím.
Nezapomeň si vzít oběd a dobrou náladu.
Těší se na tebe všichni z redakce časopisu IN!

• 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. Michaela (arcibiskup Jan Graubner)

11.25 velká hra s přestávkou na oběd 16.00 zakončení
S sebou

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: (fotbalové hřiště ve Lhotě u Malenovic)
9.30 – fotbalové turnaje pro kluky od 10 do 13 let (5+1) a od 14 do 17 let (4+1)
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)

