Za důstojnost a poslání ženy
Svatá Markéta, mučednice z 3. století nám dává příklad, že s Ďáblem se
nevyjednává, ale vítězí nad ním křížem a zmrtvýchvstáním Ježíše
Krista.
Mohla mít moc a bohatství, kterému i dnes lidé dávají přednost, ale ona
dala přednost Kristu.
Je pomocnicí mnohých skupin žen a proto ji prosme o pomoc a přitom
hledejme nové aspekty jejího působení.
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Spolupráce: Moravsko-slezská křesťanská akademie z.s. Olomouc, ThDr. ICLIc. Jiří Koníček, prezident
MSKA

14.7. Olomouc Setkání rodin: Radost rodiny v daru života a víry
15.7. Kroměříž Setkání mládeže: Naděje mládí vycházející z poznání Tvůrce
16.7. Uherské Hradiště Slavnost Bohu zasvěcených žen: Moc Ducha svatého překonává pohanství i naší doby
17.7. Staré Město – Velehrad Pěší pouť hnutí Modlitby Matek CZ/SK: Čistota srdce a lidská láska
18.7. Velehrad Setkání unií žen Čech, Slovenska a Rakouska: Silou kříže vítězíme nad zlem v každé době a společnosti
19.7. Veselí nad Moravou Setkání žen z okraje společnosti: Ubohost ponížení a důstojnost pokory
20.7. Kopčany (SK) Fórum života a řeckokatolická církev: Proti pokušení postavení a bohatství vítězíme silou víry
bohoslužba ve staroslověnštině k 1150 výročí od jejího přijetí jako 4. liturgického jazyka
21.7. Zohor (SK) Setkání umělců: Utrpení je fontána milosti a zdroj nového života ve víře
18.00 hod. večerní slavnost v Marcheggu
22.7. Marchegg 10.00 hod. Slavnostní mše sv. a další program Nenechejte se oklamat, rozlišujte, Kristus je Pán
Roku 1260 po bitvě „u Kressenbrunnu“ a na místě této bitvy, založili český král Přemysl Otakar II
a olomoucký biskup Bruno ze Schauenburgu město Marchegg. Biskup Bruno tu plánoval (na základech
velkomoravské arcidiecéze sv. Metoděje) založit biskupství, které by stejně jako pražské biskupství
podléhalo olomouckému arcibiskupství. Začal i s výstavbou prvé katedrály (dnešní Stadtkirche) v dnešním
Horním a Dolním Rakousku a od počátku zasvěcené sv. Markétě. Chrám sv. Markéty v Marcheggu nebyl
nikdy dokončený a dnes z něho vidíme jen presbytář. Proto i ostatky světice určené pro tento chrám,
Ô letech je tedy přeneseme na místo, pro které boly
zůstaly až dodnes v Olomouci. Nyní, po více než 750
zamýšlené. Zveme poutníky, cyklisty (do Olomouce) i vodáky (do Kroměříže a Vysokej pri Morave) na řeku
Moravu, starobylou spojnici Olomouce s Marcheggem.
Další info: Facebook / Pouť se svatou Markétou
http://www.forumzivota.sk/s-relikviami-sv-margity-cez-tri-krajiny/
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