Akce pro
ministranty
olomoucké
arcidiecéze
na rok

2015
Pořádané:
 Arcidiecézní ministrantskou radou
 bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře
 dalšími organizátory…

www.ministranti.info

VIR – Duchovní obnova pro mladé muže
od 17 do 35 let

Slavnosti

• Postní: 27. 2. – 1. 3. 2015
Možnost připravit se na svátky Veliké noci.

uskuteční několik slavností, které jsou důležité

Adventní: termín bude upřesněn
na webu
Možnost připravit se na svátky
Kristova narození.
•

Více informací na www.knezskyseminar.cz/vir

Hra Po stopách Dona Boska
Milí ministranti, během
tohoto školního roku je
možné
používat
při
vašich ministrantských
schůzkách
materiály,
vytvořené
k výročí
200
let
narození
sv. Dona Boska, které
jsou inspirované právě
tímto světcem. Zároveň
probíhá i soutěž o atraktivní ceny. Vše potřebné
naleznete
ve speciální
záložce
na
www.ministranti.info .

CROSS FORCE 2015
(vojenský víkend pro ministranty)

5. – 7. 6. 2015
•
•
•

na Arše v Rajnochovicích
pro ministranty od 8 do 14 let, počet míst je
omezen
bližší informace na www.ministranti.info

Kontakt: Josef Biernát, archa.tym@gmail.com ,
tel. 731 942 632

v k ate dr ále v Olo mouc i

V roce 2015 se v naší katedrále sv. Václava
pro celou arcidiecézi. Spolu s dómským farářem
P. Ladislavem Švirákem srdečně zveme všechny
ministranty, aby se zúčastnili zejména:
• Missa Chrismatis na Zelený čtvrtek, při které
biskup světí oleje a kněží obnovují sliby. Tuto
mši budou naši biskupové se svými kněžími
slavit
ve čtvrtek 2. 4. 2015 v 9:30
• Svěcení kněží
v sobotu 27. 6. 2015 v 9:30
• Svěcení jáhnů
v sobotu 11. 7. 2015 v 9:30
• Pouť ke sv. Václavovi
v pondělí 28. 9. 2015 v 10:00

Ministrantské oblečení s sebou.
Sraz ministrantů vždy půl hodiny přede mší
svatou. Místo bude viditelně označeno.

Národní pou% na Velehradì
V neděli 5. 7. 2015 v 10:30.
Ministrantské oblečení s sebou.
Sraz ministrantů půl hodiny
přede mší svatou
na Stojanově
gymnáziu.

Ministrantský putovní tábor
Želiv

MiniFor

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

Ročník 2015-2017

20. – 23. 7. 2015
•
•
•

cena: 1500 Kč, věk: od 4. třídy
doprava: autobusem, max. počet: 40
přihlášky a informace k táboru naleznete
na www.ministranti.info

Otevíráme nový ročník kurzu
pro ministranty od 15 let.
Kurz je určen pro všechny ministranty, kteří chtějí

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

prohloubit

Ministrantský tábor na Arše
Rajnochovice

Kurz trvá dva roky a skládá se z min. šesti

2. – 15. 8. 2015

místě v olomoucké arcidiecézi.

•
•
•

maximální počet účastníků: 64
věk: právě ukončená 2. až 8. třída
cena tábora: 3500 Kč

Akci pořádá občanské sdružení Sarkander.
Kontakt: Ondřej Elbel, ondra.elbel@gmail.com

svoje

znalosti

v

víkendů, přičemž každý víkend se koná na jiném

vzdělávací

bohoslovci

a

duchovní

Arcibiskupského

program
kněžského

se

starají
semináře

z Olomouce ve spolupráci s otcem Jiřím Kupkou.
Kurz je zakončen „zkouškami“ a aktivní účastníci

Týden pro ministranty

obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

3. – 7. 8. 2015

Přihlášky je možné zasílat již od 1. 4. 2015.

•
•
•

pro ministranty od 11 let, max. účastníků: 20
přihlásit se můžete do 20. 6., cena: 800 Kč
přihlášky ke stažení na www.ministranti.info

Kontakt: P. Jiří Kupka, kupka.jir@seznam.cz

Víkend s knìzem na faøe

10. – 14. 8. 2015
V kněžském semináři v Olomouci.

oblasti liturgie,

duchovního života či vedení ministrantů ve farnosti.

O

Hledáš své životní povolání?

Další informace a přihlášky ke stažení
na www.ministranti.info

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

Florbalový turnaj
„svatováclavský pohár“
Slavnost sv. Václava – pondělí 28. 9. 2015.
•
•
•
•
•

v Uherském Brodě, příjezd do 9:00
pro aktivní ministranty od 12 do 25 let
2 kategorie! 12 – 15 a 16 – 25 let
mše svatá ve farním kostele
ministrantské oblečení s sebou – NUTNÉ!

Je nutné se přihlásit, další informace a přihláška
ke stažení na www.ministranti.info
Doporučené odkazy
www.knezskyseminar.cz
www.povolani.info
www.hledampovolani.cz
www.deti.vira.cz

pro muže od 16 do 24 let

17. - 19. 4. 2015 Bánov
9. - 11. 10. 2015 Nová Hradečná
Přihlášky a informace na kupka.jir@seznam.cz .
Zvou P. Jiří Kupka a P. Pavel Stuška.

Vydává Arcidiecézní ministrantská rada pro vnitřní
potřebu olomoucké arcidiecéze.
Dáno do tisku 10. 1. 2015.

