
Týden pro ministranty 
v Arcibiskupském kněžském semináři 

9.–14. 7. 2012  

pro ministranty od 11 let 

Téma: Král David 

 týden v té nejlepší společnosti bohoslovců 

 maximální počet účastníků: 20 

 bude přítomen P. Jiří Kupka 

 cena: 740 Kč 

Kontakt: Jakub Tůma, jakub.j.tuma@gmail.com 

Ministrantský putovní tábor 

Litoměřice 23.–26. 7. 2012 

 pouť na Litoměřicko 

 ubytování: pastorační dům Štěpána Trochty 

 cena: 1500 Kč, věk: od 10 let 

 doprava: autobusem 

 maximální počet: 40 ministrantů 

 těší se na vás:  
P. Karel Hořák, P. Martin Vévoda 

Přihlášky posílejte na adresu P. Martin Vévoda, 
Velký Ořechov 9, 763 07,  

herzog@email.cz, tel. 739 245 937 

MiniFor 

Tento kurz již probíhá. Letos se nelze přihlásit. 
Bude to možné až v roce 2013. Jedná se o 

dvouletý kurs určený pro ministranty starší 15 let. 

Bližší informace a fotky jsou na webu: 

www.knezskyseminar.cz/minifor 

Občanské sdružení Sarkander zve na: 

Ministrantský tábor 

12. 8. – 25. 8. 2012 

na Arše v Rajnochovicích 

 maximální počet účastníků: 64 

 věk: právě ukončená 2. až 8. třída 

 cena tábora: 3300 Kč 

Kontakt: Vít Šustek, vit.jdc.sustek@seznam.cz 

Jubilejní rok 2012 na Svatém Hostýně 

100 let od korunovace sochy 

Panny Marie Svatohostýnské 

Zveme tě na hlavní pouť v sobotu 18. srpna 

Bližší informace na 
www.hostyn.cz/jubileum_2012.htm 

Florbalový turnaj o pohár otce rektora 

 v den svátku svatého Václava v pátek 28. 9. 2012 

 v Olomouci v katedrále a v AKS 

 pro aktivní ministranty od 12 do 20 let 

 sraz v katedrále sv. Václava v 9:30 – tj. 

nejpozději půl hodiny přede mší svatou 

 ministrantské oblečení s sebou - NUTNÉ! 

 přihlášky a případné další informace: 
Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz 

Letáček vydává AMR (Arcidiecézní ministrantská rada) 
pro vnitřní potřebu Arcidiecéze olomoucké.  

Dáno do tisku 10. 1. 2012. 

Akce pro ministranty 

olomoucké arcidiecéze  

pořádané 

arcidiecézní ministrantskou radou, 

bohoslovci arcibiskupského  

kněžského semináře 

a občanským sdružením Sarkander 

 

 

 

 

 

 

 

Prapor ministrantů olomoucké arcidiecéze 
požehnal 25. 6. 2011 v katedrále 

otec arcibiskup Jan Graubner 

 

www.knezskyseminar.cz 

www.hledampovolani.cz 

 

www.deti.vira.cz

mailto:herzog@email.cz


V roce 2012 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: 

Missy Chrismatis na Zelený čtvrtek, při které 
biskup světí křižmo a kněží obnovují sliby. Tuto 

mši budou naši biskupové se svými kněžími slavit 
ve čtvrtek 5. 4. 2012 v 9:30 

Diecézní pouti ke sv. Janu Sarkandru 

v sobotu 5. 5. 2012 v 10:00 

Svěcení jáhnů  
v sobotu 16. 6. 2012 v 9:30 

Svěcení kněží  
v sobotu 23. 6. 2012 v 9:30 

Pouti ke sv. Václavovi 
v pátek 28. 9. 2012 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. 

Srdečně zveme ministranty na velkou slavnost 

Národní pouť na Velehradě 

ve čtvrtek 5. 7. 2012 v 10:30 

Ministrantské oblečení s sebou.  

Sraz ministrantů půl hodiny přede mší svatou na 
Stojanově gymnáziu. 

V sobotu 8. září 

mše svatá v 10:00 

hlavní celebrant P. Jaroslav Knichal, 

biskupský vikář pro pastoraci v Armádě ČR 

Příjezd do 9:00, ukončení v 17:00 

Upozornění:   
Pokud máte svůj vlastní farní ministrantský prapor, 
vezměte jej prosím s sebou. 

Podrobnější informace a přihlášky v měsíci dubnu. 

 

 

Setkání spolupracovníků AMR 

3. 3. 2012 v Olomouci v kněžském semináři 
Příjezd do 10.30, mše svatá v 11.00, ukončení 
v 16.00, oběd zajištěn. 
Hledáme spolupracovníky z řad ministrantů 
starších 15 let. Prosíme, přihlašujte se již nyní!!! 

Jedná se především o pomoc s organizací pouti 
ministrantů na Velehradě a dalších akcí. 
Bližší informace a přihlášky: 
Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz 

nebo na www.knezskyseminar.cz/minifor 

 

 

 

Hledáš své životní povolání? 

 

Duchovní cvičení 
pro mladé muže a ministranty 

od 17 do 40 let 

30. 7. – 3. 8. 2012 

v kněžském semináři v Olomouci 
Cena: 740 Kč 

Peníze nejsou překážkou,  
na ceně se můžeme domluvit. 

Více informací a přihlášky: 
hlavní vedoucí: Ondřej Dědič, bohoslovec 

ondrej.dedic@seznam.cz 

tel.: 606 725 240 

 

Zvou bohoslovci AKS, Žerotínovo nám. 2,  
771 11 Olomouc 


