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Velevážení ministranti,
každý rok v půli května se to stane: kněžský seminář v Olomouci je váš – jen a jen váš! Koná se zde totiž Ministrantský den!
Letos ten velký den nadešel v sobotu 14. května. Do olomouckého semináře se vypravili ministranti z brněnské diecéze. A kolik
byste řekli, že se jich sešlo? Nenechám vás trápit; více než pět set!
Prožíváme tříletou přípravu na cyrilometodějské jubileum,
proto také letošní ministrantský den byl zaměřen cyrilometodějsky. Po společné mši svaté (přijel ji se svými ministranty oslavit brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle a několik desítek kněží
a jáhnů) se ministranti rozdělili do třiceti skupinek a vyrazili po
stopách svatých Cyrila a Metoděje – potýkat se s různým překážkami, plnit bojové úkoly, soutěžit a vůbec prožívat program,
který pro ně bohoslovci připravili. Byl to prostě báječný, vydařený den.
A vy, milí kolegové z ostatních diecézí, netruchlete! Za rok
se olomoucký seminář těší na vás z diecéze ostravsko-opavské
a pak přijde na řadu i domácí Olomouc. Tak na viděnou!

MISE MOVARON

díl I.

Po mnoha stoletích válek byla
Země nakonec přec zničena
a lidstvo se vydalo hledat
zaslíbenou zemi.

Nalezli Kaelu...

... a usadili se.
Uplynulo 820 let.

Aacher

Na planetě vzkvétají tři
města. Tři mocná impéria.

Už tu na vás čekáme!

Pěkně si vás zapíšeme

Malí ministranti s velkým
náčelníkem

Sari

on

Kostel sv. Michala
praskal ve švech

Zamířeno na vítězství

Je to v pytli, ale pořád
je nám do skoku!

Vatima

Města vyrostla ve stínu Zářících
hor. To jméno není zvoleno
náhodou. Hory září!

Navigace tu nefunguje. Rádiový signál
se ztrácí. Žádná technologie nemá
v horách šanci. A proto jediný způsob,
jak je překročit, je řídit se podle
hvězd a vlastního citu.

K tanci a poslechu hraje
seminární underground

Odměny rozdělují otec
rektor, Cyril a Metoděj

A právě ve stínu
těchto hor vyrostli
dva bratři.

Urodilo se!
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