1. 5. 2016 - 6. neděle velikonoční
• Sbírka na Ukrajinu byla 12 000 Kč (Kaňovice 1 211 Kč, Částkov 815 Kč).
• Děkuji za úklid kostela ženám z Doubrav, v květnu prosím o úklid ženy
z Částkova.

• V tomto týdnu bude 1. pátek v měsíci, návštěvy nemocných budou
ve Velkém Ořechově.

• V noci z pátku na sobotu (6. - 7. května) bude noční pouť mládeže.
Začátek je ve Zlíně mší v 18:30, půjde se přes Provodov a zakončení
je v Luhačovicích. S sebou se doporučuje vzít peníze na salámovky
a teplé oblečení. Doprava domů bude prvními ranními autobusy.
Pojďte si vyprosit požehnání pro zkouškové období!

• V sobotu 7. května bude farní pouť na Sv. Hostýn.
Odjezdy autobusů:
7:00 Částkov a Dobrkovice; 7:05 Kelníky a Kaňovice; 7:10 Hřivínův Újezd a
Velký Ořechov (zastavuje se na obou zastávkách); 7:15 Doubravy
Příspěvek na dopravu 150,- Kč, děti zdarma.
Program:
8:30 pobožnost cesty světla (začátek je z autobusové točny po schodech dolů cca 50m)
10:15 mše
13:00 požehnání
14:15 plánovaný odjezd z parkoviště autobusů

• V sobotu 14. 5. chtějí uzavřít církevní manželství v Blatnici
pod Sv. Antonínkem Martin Blinkal a Tereza Kohůtková
z Velkého Ořechova č. p. 148.

• Společenství živého růžence z Ořechova oznamuje, že v květnu bude vybírat
příspěvek na naši adoptivní dceru z Indie. Děkujeme za vaši štědrost.

• Májové pobožnosti budou bývat v 17:15 h. Pokud bude večer mše, tak přede
mší.

• Otci Pavlovi Macurovi děkujeme za to, že přijel mezi nás a vyprošujeme
Boží požehnání do jeho krásné kněžské služby!
Centrum pro mládež zve mladé z arcidiecéze na
Večer milosrdenství v pátek 20. května od 20 h. v olomoucké katedrále.
Mše sv., adorace s chválami, společenství, svědectví Víti Rašky – extýmáka z Rajnochovic,
sv. smíření či duchovní rozhovory.
Jak žít milosrdenství: biskup Pavel Posád. Doprovodí Chválová kapela od sv. Filipa
a Jakuba ve Zlíně. Nocleh v Olomouci je zajištěn, spacák a karimatku s sebou.

• 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)

