Akce pro
ministranty
olomoucké
arcidiecéze
na rok

2013

Akce v katedrále sv. Václava v Olomouci

Ministrantský den

V roce 2013 se v naší katedrále sv. Václava uskuteční
několik akcí, které jsou důležité pro celou arcidiecézi.
Spolu s dómským farářem P. Ladislavem Švirákem
srdečně zveme všechny ministranty, aby se zúčastnili
zejména:

V sobotu 11. 5. 2013 v Arcibiskupském kněžském
semináři v Olomouci za účasti našeho o. arcibiskupa
Jana Bosco Graubnera.

 Missa Chrismatis na Zelený čtvrtek, při které
biskup světí křižmo a kněží obnovují sliby. Tuto mši
svatou budou naši biskupové se svými kněžími slavit
ve čtvrtek 28. 3. 2013 v 9:30

 Diecézní pouti ke sv. Janu Sarkandru
v sobotu 4. 5. 2013 v 10:00

 Svěcení jáhnů

www.ministranti.info

Příjezd ..................... 7:45 – 8:45



Mše svatá ........................ 10:00



Velká hra ........................... 11:25



Odjezd ........................ po 16:00

Podrobnější informace a přihlášky
na www.ministranti.info

v sobotu 13. 7. 2013 v 9:30

 Svěcení kněží

v sobotu 22. 6. 2013 v 9:30

 Pouti ke sv. Václavovi

v sobotu 28. 9. 2013 v 10:00

Ministrantské oblečení s sebou.
Sraz ministrantů vždy půl hodiny přede mší svatou
v křížové chodbě katedrály při vstupu vlevo,
budou vás očekávat P. Jiří Kupka a bohoslovci.

VIR – Duchovní obnova pro mladé muže
od 17 do 35 let
Pořádané:
 Arcidiecézní ministrantskou radou
 bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře



Postní: 22. – 24. 2. 2013
možnost připravit se na svátky Veliké noci
Adventní: 29. 11. – 1. 12. 2013
možnost připravit se
na svátky
Kristova narození
Více informací na www.knezskyseminar.cz/vir

SOUTĚŽ PRO MINISTRANTY
1. kategorie (do 15 let)
SVATOSTÁNEK, ADORACE, MONSTRANCE

Na dané téma namaluj obrázek a popiš jej několika větami na
zadní stranu výkresu.

2. kategorie (nad 15 let)
EUCHARISTIE

Vytvoř fotografii s daným tématem a popiš ji několika větami
na samostatný přiložený papír.

Pozor! Výkres nebo fotografii vlož do obálky a odešli
nejpozději do středy 15. května 2013 na adresu:
P. Jiří Kupka, Žerotínovo nám. 2, 771 11 Olomouc
Do levého horního rohu obálky napiš: SOUTĚŽ
Tři nejlepší práce z každé kategorie budou odměněny
věcnými cenami, které budou zaslány poštou na uvedenou
adresu výherce. Sleduj www.ministranti.info

Národní pouť na Velehradě
V pátek 5. 7. 2013 v 10:30
Ministrantské oblečení s sebou.
Sraz ministrantů půl hodiny přede mší svatou
na Stojanově gymnáziu.

Týden pro ministranty
v Arcibiskupském kněžském semináři

VIA – Duchovní cvičení pro mladé muže
a ministranty od 17 do 40 let

v Olomouci 8.–13. 7. 2013
pro ministranty od 11 let

29. 7. – 2. 8. 2013

Kontakt: Jakub Zelina, zelina.jakub@centrum.cz

Více informací a přihlášky:
www.knezskyseminar.cz/via

Ministrantský putovní tábor Jižní Čechy

Zvou bohoslovci AKS

Kontakt: P. Martin Vévoda, herzog@email.cz,
tel. 739 245 937

Ministrantský tábor
30. 6. – 13. 7. 2013
Na Arše v Rajnochovicích
 maximální počet účastníků: 64
 věk: právě ukončená 2. až 8. třída
 cena tábora: 3500,- Kč (možnosti slev
pro rodiny s více dětmi a členy o.s. Sarkander)
Akci pořádá občanské sdružení Sarkander.
Kontakt: Vít Šustek, vit.jdc.sustek@seznam.cz

MiniFor znamená Ministrantská Formace

Hledáš své životní povolání?

Téma: Mojžíš
 týden v té nejlepší společnosti bohoslovců
 maximální počet účastníků: 20
 přihlásit se můžete do 15. 6., cena: 750,- Kč
 přihlášky ke stažení na www.ministranti.info

15. – 18. 7. 2013
 ubytování na zámku Štěkeň
 cena: 1500,- Kč, věk: od 10 let
 doprava: autobusem, max. počet: 40
 těší se na vás: P. Karel Hořák, P. Martin Vévoda
a P. Pavel Hödl
 přihlášky a informace k táboru naleznete
na www.ministranti.info

MiniFor

V kněžském semináři v Olomouci.
Cena: 750,- Kč
Peníze nejsou překážkou, na ceně se můžeme domluvit.

Neváhej a přihlas se!
Otevíráme nový ročník kurzu!
Pro koho je kurz určen?
Pro ty,
 kterým je více než 15 let
 kteří mají rádi službu u oltáře
 kteří se chtějí přiblížit Bohu
 které zajímá liturgie
 kteří rádi přiloží ruku k dílu
 kteří možná ještě neví, co je kurz MiniFor 

Florbalový turnaj o pohár otce rektora
III.ročník
V den svátku svatého Václava – sobota 28. 9. 2013







v Olomouci v katedrále a v AKS
pro aktivní ministranty od 12 do 20 let
nově na 2 kategorie! 12 – 16 a 16 – 20 let
sraz v katedrále sv. Václava v 9:30
ministrantské oblečení s sebou – NUTNÉ!
je nutné se přihlásit,
další informace a přihláška
ke stažení: www.ministranti.info

Více na www.ministranti.info

Doporučené odkazy
www.knezskyseminar.cz
www.hledampovolani.cz
www.deti.vira.cz

Vydává Arcidiecézní ministrantská rada
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