ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZLÍN – MALENOVICE
Vás zve na program

KULTURNÍ JARO
(29. 4. – 3. 6. 2012)
koncerty (kostel sv. Mikuláše):
neděle, 29. 4.
15.00 – „Křesťanské hudební dialogy“ (varhaník Martin Kubát, Litomyšl)
neděle, 6. 5.
16.00 – „Domina nostra“ (zpěvačka Aneta Szukalská, Moravský Beroun
a varhaník Jan Gottwald, Olomouc)
neděle, 13. 5. (ZUŠ Zlín – Malenovice)
15.00 – „Proměny času. Od baroka po Beatles“ (Gamavila kvartet, Olomouc)
neděle, 27. 5.
15.00 – „Laudate omnes gentes“ (Pěvecký sbor Stojanova gymnázia, Velehrad)
neděle, 3. 6.
15.00 – „Od srdce k srdci“ (Smíšený pěvecký sbor Radost, Zlín – Kostelec
a Štípa)
divadla (kostel sv. Mikuláše):
pátek, 4. 5.
18.30 – „Svatý Václav“ (mládež ze Želechovic)
pátek, 25. 5.
18.30 – „Svatá Anežka Česká“ (děti a mládež ze Lhoty)
Výstava otrokovických výtvarníků „Pohled do duše materiálu“ (budova fary,
Jarolímkovo náměstí 156):
Světlana Macáková (keramika), David Medek (malba, kámen), Jiří Holub
(dřevo), Emil Sláma (dřevo, grafika)
neděle, 6. 5. – 15.00 – vernisáž výstavy
pondělí 7. 5. – neděle, 20. 5. – prohlídky každý den 9.00 – 11.00 a 16.00 – 18.00
besedy (budova fary):
pátek, 11. 5.
18.30 – „Spadl jsem až na dno“ (beseda s pracovníky a klienty Resocializačního
centra Šurány – Nový svět/Slovensko)
pátek, 18. 5.
18.30 – „Jak mohu pomáhat potřebným“ (beseda s Petrem Kubalou, ředitelem
Charity sv. Anežky české, Otrokovice)
Více informaci najdete na internetových stránkách www.farnostmalenovice.cz

Den rodiny (sportovní hříště ve Lhotě):
sobota, 19. 5.
9.30 – fotbalové turnaje pro děti a mládež
16.00 – posezení u grilu
– soutěže pro děti a rodiny, výtvarná dílna, hudba, občerstvení
Film (budova fary):
neděle, 20. 5.
15.00 – „Odvážné srdce Ireny Sendler“
zájezdy:
pondělí, 30. 4. do Nitry (Slovensko)
pondělí, 28. 5. do Skoczowa (Polsko)
Noc kostelů, 1. 6. 2012
19.00 – 21.30 prohlídky kostela sv. Mikuláše v Malenovicích, sv. Anny
ve Lhotě a sv. Jakuba Staršího v Tečovicích s průvodci
Součástí programu budou bohoslužby v kostele sv. Mikuláše se zamyšleními na
téma Bible – přínos pro člověka a kulturu.
neděle, 29. 4.
7.30 a 9.00; 10.30 (kostel ve Lhotě) – „Bible – přínos pro život člověka
a kulturu“ (P. Josef Nuzík, generální vikář Arcidiecéze olomoucké,
Olomouc)
úterý, 1. 5.
18.00 – „Dvě sinajské desky“ (P. Bohumil Kundl, farář farnosti Spytihněv
a kaplan pro mládež zlínského děkanátu)
úterý, 8. 5.
18.00 – „Osmero blahoslavenství z Ježíšova horského kázání“ (P. Petr Bulvas,
biskupský delegát pro pastoraci v olomoucké arcidiecézi, Olomouc)
úterý, 15. 5.
18.00 – „Kristovo přikázání lásky“ (emeritní pomocný biskup trnavský, Nitra)
úterý, 22. 5.
18.00 – „Vztah k nemocným a seniorům“ (P. František Sedláček, farář farnosti
Zlín – Štípa a děkan vizovického děkanátu)
úterý, 29. 5.
18.00 – „Posvatnost a důstojnost umírání“ (P. Adam Rucki, biskupský vikář
pro duchovní povolání diecéze ostravsko-opavské, Ostrava)
neděle, 3. 6.
7.30 a 9.00; 10.30 (kostel ve Lhotě) – „Ať se tedy šíří poselství Bible a ať je
přijímáno s úctou“ (P. Jan Halama, provinciál Slovenské provincie
Společnosti Božího Slova, Nitra)
Více informaci najdete na internetových stránkách www.farnostmalenovice.cz

