Kulturní jaro 2013
Koncerty
kostel sv. Mikuláše v Malenovicích:
neděle, 28. 4. 2013
15.00 – koncert „K poctě sv. Cyrila a Metoděje“ (Pěvecký sbor Stojanova gymnázia z Velehradu)
neděle, 5. 5. 2013
15.00 – koncert „Toulky barokní Evropou“ (trio Musica Organum z Holešova)
neděle, 12. 5. 2013
15.00 – koncert „Bolivijské nešpory a misijní písně“ (pěvecký sbor Hosanna z Nysy, Polsko)
neděle, 19. 5. 2013
15.00 – koncert „Varhanní hudba starých českých mistrů“ (varhaník Jiří Kovář, JAMU Brno)
neděle, 26. 5. 2013
15.00 – koncert „Hospodine, vyslyš nás“ (Římskokatolický církevní hudební spolek sv. Mikuláše
z Trnavy, Slovensko)
neděle, 2. 6. 2013
15.00 – recitační a hudební pásmo „Každý tvor Tě velebí“ (děti farnosti Zlín – Malenovice a Lhota
u Malenovic)
kostel sv. Anny ve Lhotě:
pátek, 10. 5. 2013
Lhota:
19.00 – varhanní koncert „Od Johanna S. Bacha po Davida Germana“ (Ludvík Šuranský, Zlín)
pátek, 17. 5. 2013
Lhota:
19.00 – koncert „Skryté slunce“ (písničkář Petr Maria Lutka a varhanice Markéta Procházková – Lutková,
Unětice u Prahy)
Bohoslužby se zamýšlením „O tom, co je krásné a dobré“
neděle, 28. 4. 2013
Malenovice:
7.30, 9.00 a 10.30 (Lhota) – mše sv. s promluvou (o. Jiří Šlégr, ředitel Papežského misijního díla
v České republice, Špindlerův Mlýn)
úterý, 30. 4. 2013
Malenovice:
18.00 – mše sv. s promluvou (o. arcibiskup Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita
moravský, Olomouc)
úterý, 7. 5. 2013
Malenovice:
18.00 – mše sv. s promluvou (o. Bohumil Kundl, farář a kaplan pro mládež zlínského děkanátu,
Spytihněv)
úterý, 14. 5. 2013
Malenovice:
18.00 – mše sv. s promluvou (o. Miroslav Suchomel, farář, Staré Město u Uherského Hradiště)
neděle, 19. 5. 2013
Malenovice:
7.30 a 9.00 a 10.30 (Lhota) – mše sv. s promluvou (o. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči
o duchovní povolání v ostravsko – opavské diecézi, Ostrava)
úterý, 21. 5. 2013
Malenovice:
18.00 – mše sv. s promluvou (o. biskup Pavel Posad, pomocný biskup českobudějovické diecéze, České
Budějovice)
úterý, 28. 5. 2013
Malenovice:
18.00 – mše sv. s promluvou (o. Jan Halama, provinciál Slovenské provincie Společnosti Božího
Slova, Nitra)
neděle, 2. 6. 2013
Malenovice:
7.30 a 9.00 a 10.30 (Lhota) – mše sv. s promluvou (o. František Lízna SJ, duchovní pro Romy, Vyšehorky)

Besedy
úterý, 30. 4. 2013
Malenovice (farní budova):
16.00 – beseda s o. arcibiskupem Janem Graubnerem na téma „O tom, co je krásné a dobré“ (jen pro pozvané)
pátek, 3. 5. 2013
Malenovice (farní budova):
19.00 – beseda se s. Sylvií Medňanskou z Kongregace sester karmelitánek ze Zlína – Štípy na téma „Pomoc
lidem v nouzi“
Poutní zájezdy
pondělí, 29. 4. 2013
Trnava (Slovensko):
na programu: mše sv. v kostele sv. Jakuba Většího, prohlídka kostela - Nejsvětější Trojice vč. kaple sv. Josefa - sv.
Jana Křtitele - sv. Mikuláše vč. kaple Panny Marie Trnavské (mariánská pobožnost), setkání se sestrou Dominikou
Dufferovou (uršulinkou) v kostele sv. Anny, modlitba u sochy bl. papeže Jana Pavla II.
středa, 8. 5. 2013
Rajnochovice:
na programu: mše sv. v kostele sv. Narození Panny Marie a sv. Anny, prohlídka středisek „Přístav“ a „Archa“, májová
pobožnost
pondělí, 27. 5. 2013
Nysa (Polsko):
na programu: prohlídka - baziliky sv. Jakuba Staršího a sv. Anežky - klenotnice ve věži u baziliky - kostela sv. Kříže,
mše sv. v kapli Misijního domu Dobrého Pastýře otců verbistů, setkání s misionářem SVD a sestrou SSpS AP,
pobožnost v adorační kapli kláštera sester SSpS AP
Den rodiny
sobota, 18. 5. 2013
Lhota: (sportovní hřiště)
9.00 – 14.00 fotbalové turnaje kluků do 13. let a od 14. do 17. let
16.00 – 20.30 posezení u grilu, hudba, hry a soutěže pro děti a dospěle, fotbalový zapas starších
pánů: Vsetín – Lhota
Noc kostelů
pátek, 24. 5. 2013
Malenovice (kostel sv. Mikuláše):
18.50 – zvonění zvonů
19.00 – koncert tria Ars Laetificans ze Zlína
19.30 – katecheze „Význam kostela pro věřícího člověka“
19.45 – prohlídka kostela s průvodcem „Kostel sv. Mikuláše – včera a dnes“
20.15 – vystoupení „Zpívejme Pánu“ (Velká schola římskokatolické farnosti Zlín - Malenovice)
20.45 – prohlídka kostela s průvodcem „Kostel sv. Mikuláše – včera a dnes“
21.15 – modlitba žalmů
Lhota (kostel sv. Anny):
18.50 – zvonění zvonů
19.00 – vystoupení „Zpívejme Pánu“, 1. část (dívčí schola lhotské farnosti)
19.15 – přednáška: „Bratří ze Soluně – hlasatele spásy u nás“
19.30 – recitační pásmo „Naši svatí patroni“ (děti lhotské farnosti)
19.45 – prohlídka kostela s průvodcem „Kostel sv. Anny – včera a dnes“
20.15 – projekce fotografii „Ze života farnosti“
20.45 – vystoupení „Zpívejme Pánu“, 2. část (dívčí schola lhotské farnosti)
21.00 – modlitba Knihou kazatel a Knihou moudrosti
Tečovice (kostel sv. Jakuba Většího):
18.50 – zvonění zvonů
19.00 – projekce fotografii „Ze života farnosti“
19.30 – prohlídka kostela s průvodcem „Kostel sv. Jakuba Většího – včera a dnes“
20.15 – katecheze „Význam kostela pro věřícího člověka“
20.30 – prohlídka kostela s průvodcem „Kostel sv. Jakuba Většího – včera a dnes“
21.15 – mariánská pobožnost

