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VELEHRAD 2014: DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE (4. – 5. ČERVENCE)

Ve dnech 4. a 5. července se na Velehradě uskuteční patnáctý ročník Dnů lidí dobré vůle.
Každoročně je program nabitý aktivitami pro malé i velké a ani letošní ročník nebude
výjimkou. V programové nabídce se objeví také stan Arcidiecézní charity Olomouc.
„Charita letos opět představí své projekty ve prospěch těch, kteří si sami neumí nebo nemohou

pomoci. Pokud návštěvníky některé z nabízených témat zaujmou, budou k dispozici nejen materiály,
ale také zkušení pracovníci, kteří mohou problematiku a aktivity charity lépe přiblížit a konkrétně
poradit,“ uvedl Marek Navrátil z Arcidiecézní charity Olomouc.
Prezentace Charity je vždy zatraktivněna kvízovou soutěží. Každý rok je pro zájemce připravený
jednoduchý kvíz týkající se díla Charity. Otázky nejsou obtížné a navíc odpovědi je možné vždy
vyhledat v rámci informačních panelů ve stanu Charity. Ve hře jsou hodnotné ceny.
Stan Arcidiecézní charity Olomouc nabízí také klidné zákoutí, ve kterém si mohou návštěvníci
odpočinout, občerstvit se, schovat se před sluncem či nepohodou. Novinkou pro ty nejmenší bude
skákací hrad a všem zájemcům jsou pracovnice z řad ošetřovatelek připraveny změřit tlak či hladinu
cukru.
Dílo Arcidiecézní charity Olomouc navazuje na prvorepublikovou Charitu, která vznikla před více než
90 lety. O tom, jaké byly začátky, vypráví film, který se ve stanu Arcidiecézní charity Olomouc promítá
po celou dobu velehradských slavností.
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Již od Velkého jubilea roku 2000 se u příležitosti státního svátku České republiky, Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, konají na
Velehradě Dny lidí dobré vůle. Jedná se o největší oslavy státního svátku u nás. Každoročně na Velehrad přijíždí přes třicet tisíc lidí, aby na tomto
historicky významném místě společně oslavili příchod soluňských bratrů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. S působením těchto dvou bratrů jsou
spojeny počátky české vzdělanosti i státnosti.
V průběhu dalších let si oslavy státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje získaly všeobecnou prestiž. Poselství slovanských
věrozvěstů je totiž stále aktuální a tato, dnes již středoevropská kulturně-společenská událost, se snaží inspirovat lidi dobré vůle ke konkrétní
pomoci druhým v každodenním životě.

