
PRÁZDNINOVÁ PŘÍLOHA
venku (pod širým nebem), budeme asistovat při pout-
ní mši sv., přiložíme ruku k dílu při opravě kostela a na-
konec vyrazíme pěšky jako správní poutníci za svatou 
Zdislavou. Zajištěn duchovní servis. Zakončení v sobotu 
7. července večer. S sebou oblečení do přírody, dob-
rou obuv, karimatku, spacák, ochranu proti dešti, repe-
lent, sportovní oblečení + boty na fotbal, pracovní oble-
čení. Předpokládané náklady (dle individuální spotřeby 
účastníka – jídlo, pití, cestovné...) 1500 Kč. 

Bližší info P. Benedikt hudema,
ministranti.apha.cz, 724 209 774.

XXXI. pěší etapová 
cyrilometodějská pouť 2012
cyrilometodějskou pěší pouť po stopách těch, kdo 
k nám na Moravu i do čech přinesli křesťanskou víru, 
a na poděkování za dar víry pořádá národní rada Seku-
lárního františkánského řádu. 

 ■ XI. etapa (sobota 14. 7.): 
Moravská Třebová – Bouzov (25 km)

 ■ XII. etapa (neděle 15. 7.): 
Bouzov – náměšť na hané (23 km)

 ■ XIII. etapa (úterý 21. 8.): 
náměšť na hané – olomouc (17 km)

následující etapy se jdou společně s Xii. ročníkem Poutě 
na velehrad z Moravy

 ■ středa 22. 8.: olomouc – Křenovice u Kojetína (35 km)
 ■ čtvrtek 23. 8.: Křenovice u Kojetína – cetechovice 

(25 km)
 ■ pátek 24. 8.: cetechovice – Buchlovice (25 km)
 ■ sobota 25. 8.: Buchlovice – velehrad (8 km)

K účasti jste srdečně zváni. Podrobné a aktuální infor-
mace o trasách letošního ročníku, ale také fotografi e 
a zprávy o uskutečněných etapách (i předchozích roč-
níků) najdete na www.poutník-jan.cz
Kontakty na organizátory „pražské“ větve pouti: Libor 
Gottfried: 739 389 158; L.Gottfried@seznam.cz. František 
Reichel: 725 939 385; f.reichel@volny.cz. uršula Janků: 
731 604 392 nebo 286 891 447; Ursula.Janku@seznam.cz

S knihou či fi lmem na dovolenou
Pro případ léta deštivého nebo naopak tak parného, že 
nezbyde než schovat se do hlubokého stínu, předklá-
dáme několik knižních a fi lmových tipů.

 ■ pro děti: Moje evangelium a omalovánky, nová DvD 
Příběhy o svatých, Ježíšova podobenství

 ■ pro mládež: Komiks o Terezičce, umíš v tom chodit? 
a Máš na víc, DvD Karol

 ■ pro rodiče a prarodiče: Ať žije babička a dědeček!, 
Správní rodiče?

 ■ k četbě všeobecně: Stín otce, Deník přátelství, 
Dopřej si čas, najdi v sobě sílu k radosti,

 ■ pro ty, kteří chtějí využít volnější čas k refl exi a modlit-
bě: Jiné slunce, u Boha a u lidí, Rozjímání o víře

 ■ fi lmy pro celou rodinu: Za bílého dne, Maria 
z nazaretu, Bakhita 

 ■ a do ruky nebo do mobilu (aplikaci lze stáhnout zdar-
ma): S Bohem na cestách

Katolická charismatická 
konference
23. ročník Katolické charisma-
tické konference se uskuteční 
od středy 11. července (zahá-
jení mší svatou v 19:00 v kated-
rále na Petrově) do neděle 15. 
července 2012 opět na výsta-
višti Bvv v Brně. Motto letošní 
konference bude: „Máme proč 
se veselit a radovat“ (Lk 15,32). hlavním hostem bude 
P. Daniel Ange, známý francouzský kněz, misionář, au-
tor mnoha knih pro mládež a zakladatel evangelizační 
školy Jeunesse-Lumiére.
hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na br-
něnském výstavišti. Program konference tvoří přednáš-
ky, adorace, neformální setkání, společná modlitba 
a bohoslužby. Záštitu nad konferencí převzali brněnský 
biskup Mons. ThLic. vojtěch cikrle a náměstek hejtma-
na Stanislav Juránek.
Registrace přihlášených bude probíhat ve středu 
od 12:00 do 21:30 v pavilónu F. on-line přihlášky nalez-
nete na http://konference.cho.cz/on-line-prihlaska.aspx, 
přihlašování přes internet bude ukončeno 25. června 
ve 12:00.
všechny potřebné informace o přihlašování, poplat-
cích, ubytování, parkování, stravování, programu ad. 
naleznete na http://konference.cho.cz/

Akademické týdny 2012
občanské sdružení Akademické týdny vás zve na 22. 
ročník Akademických týdnů, které se konají od 27. čer-
vence do 3. srpna 2012 na Pavlátově louce v novém 
Městě nad Metují. Je pro vás připraven pestrý program 
přednášek, koncertů a fi lmových projekcí. Součástí pro-
gramu je také příměstský tábor pro děti se zajímavou 
náplní. Těšíme se na vaši účast. 
více informací najdete na www.akademicketydny.info

Prázdninová pozvánka pro starší ministranty
Cesta tam a nikoli zpátky (29. 6. – 7. 7.) – kluky ve věku 
cca 14–25 let zveme k prázdninovému putování po krá-
sách čech (jen pro dobrodruhy a otrlé). Sraz v pátek 
29. června v 18:00 v Lobkovicích-neratovicích v koste-
le nanebevzetí Panny Marie. Po mši sv. nás čeká pře-
sun do Kojetic a večerní posezení. několik dní strávíme 

Prázdninový kalendářík
 3. 7. svátek sv. Tomáše, apoštola
 5. 7. slavnost sv. cyrila a Metoděje, 

patronů evropy, státní svátek
 6. 7. Den upálení Mistra Jana husa, státní svátek
 11.–15. 7. Katolická charismatická konference, Brno
 9. 7. Světový den vězňů (vyhlášen Janem Pavlem ii.)
 11. 7. svátek sv. Benedikta, patrona evropy
 23. 7. svátek sv. Brigity, patronky evropy
 25. 7. svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola
 4. 8. mše sv. za kard. Tomáška – 20. výročí úmrtí 

(katedrála, 18:00)
 6. 8. svátek Proměnění Páně
  Den hirošimy, Světový den boje za zákaz 

jaderných zbraní
 9. 8. svátek sv. Terezie od Kříže (edith Stein), 

patronky evropy
 10. 8. svátek sv. vavřince, jáhna a mučedníka
 15. 8. slavnost nanebevzetí Panny Marie
 24. 8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Paulínky
www.paulinky.cz



Duchovní cvičení aj.

 ■ první svazek šestidílné edice Dějiny světa 1 / od po-
čátku do roku 1200 př. Kr.

 ■ Ježíš, Syn člověka (chalíl Džibrán)

 ■ Dvě minuty ticha
 ■ Rebe, že se nestyděj! Židovské vtipy 1
 ■ Síla lži
 ■ hrom udeřil potřetí. Životní příběh Jana Křtitele
 ■ Spiritualita starce Silvána
 ■ Modlitba? no problem!
 ■ Mám tolik práce, že jsi jdu raději lehnout

3.–7. 7. Duchovní obnova pro mládež P. Marek Dunda Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

vranov u Brna 7, 664 32; tel.: 541 239 264 
dc-vranov@katolik.cz 
www.dc-vranov.katolik.cz

5.–10. 7. 

3-5denní duchovní obnova 
pro všechny: Těšit se z tak 
veliké slávy a radosti Krista, 
našeho Pána

P. Ladislav Árvai SJ exerciční dům Tovaryšstva 
Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01 český Těšín 
tel.: 558 761 429, 737 930 713 
http://www.jesuit.cz/exercicie/nabidka.php

11.–14. 7. Duchovní obnova: „Mariánská 
večeřadla“ Dr. emil Turiak, P. Jaroslav Stříž Duchovní centrum 

sv. Františka z Pauly viz výše

13.–19. 7. ignaciánská duchovní cvičení 
pro všechny P. Josef čupr SJ exerciční dům Kolín

Kutnohorská 26, 280 02 Kolín 
tel./fax: 321 721 959, 731 182 112 
exercicie.kolin@seznam.cz

16.–20. 7. Lectio divina – „Jak se modlit 
s Biblí“ P. Angelo Scarano exerciční dům Svatá hora

Svatá hora 591, 261 80 Příbram 
e-mailem: ex.dum@svata-hora.cz  
nebo vyplněním formuláře na  
http://www.svata-hora.cz

16.–20. 7. ignaciánská duchovní cvičení 
pro všechny P. Josef čupr SJ exerciční dům Kolín viz výše

17.–25. 7. 
5-8denní exercicie pro 
řeholníky i laiky (klasická 
ignaciánské duchovní cvičení)

P. Ladislav Árvai SJ exerciční dům Tovaryšstva 
Ježíšova viz výše

21.–28. 7. Pobyt pro prarodiče 
s vnoučaty – i. turnus Marianum, Janské Lázně

Biskupství královéhradecké  
– Diecézní centrum pro seniory 
velké nám. 35, 500 01 hradec Králové 
tel.: 495 063 661, 737 215 328 
dcs@bihk.cz; www.dcshk.cz

22.–26. 7. exercicie pro všechny Mons. Aleš opatrný Stojanov
Salašská 62, 687 06 velehrad 
tel.: 572 571 420, 572 571 531 
velehrad@stojanov.cz; www.stojanov.cz

22.–27. 7. Milovat a být milován 
(pro dívky 16–26 let) P. Prokop Brož Sestry boromejky 

hutisko-Solanec (Beskydy)

Palkovická 524, 738 01 Frýdek-Místek 
S. M. vincenta Kořínková 
tel.: 723 477 525; vincenta@boromejky.cz

23.–27. 7. Škola modlitby P. Angelo Scarano exerciční dům Svatá hora viz výše

26.–29. 7. exercicie pro lékaře 
a zdravotníky Mons. Aleš opatrný Stojanov viz výše

2.–5. 8. Duchovní obnova pro ženy P. Pavel Konzbul Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly viz výše

5.–8. 8. exercicie pro chrámové 
zpěváky a varhaníky P. Marcel Javora Stojanov viz výše

5.–10. 8. Žijeme ze svátosti biřmování 
(pro dívky 16–35 let) P. Bohuslav Richter Šedé sestry iii. řádu 

sv. Františka tel.: 383 382 703; kongregace@lomec.cz

16.–25. 8. Kontemplativní exercicie P. cyril John SJ exerciční dům Tovaryšstva 
Ježíšova viz výše

19.–24. 8. exercicie pro trvalé jáhny 
a manželky Stojanov viz výše

19.–23. 8. Dc pro všechny P. Antonín Dąbrowski oFM Stojanov viz výše

26.–31. 8. Dc pro vysokoškoláky P. Michal Altrichter SJ Stojanov viz výše

26. 8. – 1. 9. exercicie pro kněze i P. Miloslav Kabrda SDB exerciční dům Svatá hora viz výše

Nakladatelství Vyšehrad
www.ivysehrad.cz

Úmysly apoštolátu modlitby
Červenec
Všeobecný: 
Aby každý mohl pracovat v bezpečných podmínkách.
Misijní:
Aby křesťanští dobrovolníci v misijních územích svědči-
li o lásce Kristově.
Národní: 
Za prohloubení vztahu k biřmovacím patronům, kteří 
nás provázejí na cestě k Bohu.
Srpen
Všeobecný:
Aby s vězni bylo zacházeno se spravedlností a s úctou 
k jejich lidské důstojnosti.
Misijní: 
Aby mladí lidé, povolaní následovat Krista, byli ochotní 
hlásat evangelium ve všech končinách světa.
Národní: 
Aby rodiče a kmotři byli biřmovancům oporou a příkla-
dem.

Karmelitánské nakladatelství
www.ikarmel.cz


