Mimoøádný divadelní zážitek
V pátek 27. dubna k nám zavítá divadelní spoleènost DIVADLO MIMo. Poøádá
Oblastní charita Uherské Hradištì ve spolupráci s farností. Zveme vás do sálu Orlovny
na Mariánském námìstí na 16 hodin, kde vystoupí se svými pantomimickými doteky.
Po pøedstavení bude s umìlci beseda a osobní svìdectví.
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Orel jednota Uherské Hradištì nabízí
!
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Tomáš Halík - Politická a duchovní kultura v ÈR
V nedìli 22. dubna uvítáme v 16 hodin knìze, lékaøe a misionáøe P. Jana
Palackého. Zveme vás na besedu o jeho pestrém životì a pùsobení v misiích
a o jeho knize "Štafeta: vzpomínky z misií". Pùsobil jako lékaø na
Madagaskaru, v Bolívii a nakonec v Albánii. Je èlenem brnìnské jezuitské
komunity. Za své celoživotní zásluhy obdržel cenu Celestýna Opitze.
V pátek 11. kvìtna uvítáme v 19 hodin úèastníka cyklistické pouti do
Fatimy 2017 P. Jana Turka. Otec Jan nás seznámí nejen s prùbìhem
výjimeèné pouti na kolech, ale s celou historií fatimských mariánských
zjevení, od nichž v loòském roce uplynulo 100 let.

!

21.5.2018 v 16:00 v zasedaèce na Orlovnì bude Kuøátko Pípo. Jedná se o
projekt finanèní gramotnosti dìtí od 6 do 18 let. Je nutno se pøihlásit, max.
poèet zájemcù je 30, zùstává cca 15 míst volných, prosím o pøihlášení v
sakristii, nejpozdìji do nedìle 6.5. 2018.

!

Ve ètvrtek 21. èervna v 19 hodin k nám zavítá P. Ladislav Herián - knìz,
salesián Dona Bosca a spisovatel. Zvláštì mladí by si nemìli nechat ujít
pøíležitost vyslechnout si jeho životní cestu a osobní svìdectví o knìžském
životì žitém mezi lidmi na okraji spoleènosti.

Blahopøání
V sobotu 14. dubna 2018 pøi ranní mši sv. podìkuje Pánu Bohu za dar života pan
Karel Dýnka, bývalý regenschori a varhaník farního kostela sv. Fr. Xaverského v
Uh. Hradišti, který se právì v tento den dožívá 89 let.
Také my dìkujeme za to, že se s panem Karlem Dýnkou mùžeme stále setkávat a
spoleènì prožívat krásná hudební i duchovní pøátelství. A jej Pán obdaøí svým požehnáním a dopøeje mu dlouhá léta ve zdraví a spokojenosti.
Lucie Adamcová a èlenové chrámového sboru

V našem mìstì uvítáme vzácného hosta, prof. Tomáše Halíka, který vystoupí v
pátek 20. dubna 2018 v 18 hodin v kinì Hvìzda s pøednáškou na téma: POLITICKÁ
A DUCHOVNÍ KULTURA V ÈESKÉ REPUBLICE. Ještì v dobì totality stál u poèátkù Desetiletí duchovní obnovy národa spolu s kardinálem Františkem Tomáškem. Je
zakladatelem Èeské køesanské akademie v Praze.

Výstava dokumentù P. Josef Toufar - knìz a muèedník
V pondìlí 9. dubna probìhla na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti
vernisáž výstavy dokumentù, která zachycuje životní cestu knìze a muèedníka padesátých let minulého století, P. Josefa Toufara. Výstava bude otevøena veøejnosti až do
konce dubna 2018. Pan øeditel školy nás všechny zve, abychom se seznámili nejen se
životem knìze, ale pøedevším se všemi okolnostmi jeho utrpení a také s výzkumy posledních let až po uložení ostatkù otce Toufara do hrobky v Èíhošti.

Otevøené brány hledají nové prùvodce
Ing. Tomáš Marek jménem Krajského úøadu Zlínského kraje zve na školení prùvodcù
v rámci projektu Otevøené brány, které se uskuteèní ve ètvrtek 26. dubna 2018 od 9
hodin v Baovì institutu, Vavreèkova 7040, 14. budova továrního areálu, sál A.
Školení je povinné pro všechny prùvodce, kteøí budou v letošním roce provádìt poprvé.
Pro prùvodce, kteøí absolvovali školení v pøedchozích letech, je dobrovolné.
Program školení:
9:00 Úvodní slovo radního ZK Mgr. Miroslava Kašného
9:15 Psychologie prùvodce a návštìvníka - pøednáší P. Daniel Vícha
10:30 Patrocinium kostela a pøíbìhy v provázení - pøednáší P. Pavel Macura
12:15 Sakrální architektura a prostor - pøednáší dr. Aleš Naòák
13:15 Bezpeèné provázení a prevence
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