DNY LIDÍ
DOBRÉ VŮLE
4. – 5. ČERVENCE 2012

VELEHRAD 2012
Cyrilometodějské slavnosti VELEHRAD 2012
Středa 4. července

Čtvrtek 5. července

6.30 | Mše svatá
od 10.00 | Program a soutěže pro rodiny s dětmi:
• hry a soutěže pro děti i rodiče • dětská představení •
ekologické aktivity v Archeoskanzenu Modrá • vernisáže
• prezentace charitativních organizací, hnutí a komunit
• výstava vítězných obrázků VII. ročníku dětské výtvarné
soutěže „Cestou dvou bratří“ • fotografické soutěže pro malé
i velké • cestovatelská soutěž • interaktivní workshopy
• Ruční přepisování Bible • Velehrad dětem • Soutěž
ve fotbalových dovednostech a mnoho a mnoho dalšího.
Více informací na: www.velehrad.eu

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

16.00 | Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky
(bazilika)

Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí
a Českým rozhlasem Praha.

19.30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Záštitu převzali: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,
metropolita moravský,
Ing. Livia Klausová, CSc., manželka prezidenta České republiky,
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
Na koncertě vystoupí přední interpreti různých žánrů z České
republiky i zahraničí a budou představeny významné
charitativní projekty v naší zemi.
20.00 | Přímý přenos Českou televizí
a Českým rozhlasem 1 – Radiožurnálem
20.00 – 23.00 | Adorace v bazilice – vedena hnutími
a komunitami s přímluvnými modlitbami. Příležitost
k osobním rozhovorům.
23.00 | Mše svatá (bazilika)
ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2012
Mše svaté v bazilice:
6.30 • 7.30
8.30 | Celebrují novokněží České republiky
9.40 | Modlitba růžence v bazilice

10.30 SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ
Hlavní celebrant: J. Em. kardinál Dominik Duka,
arcibiskup pražský
Koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska.

13.30 | Přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta na téma
„Cyrilometodějská ikonografie“ - Velehradský dům sv. Cyrila
a Metoděje

15.00 | Byzantsko-slovanská liturgie svatého
Jana Zlatoústého v bazilice
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.

Neděle 8. července
MALÁ POUŤ

Mše svaté v bazilice: 7.30 • 10.00 • 15.00
13.30 | Přednáška PhDr. Jana Stříbrného na téma „České
martyrologium XX. století“ - Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje

Více info: www.farnostvelehrad.cz
Omlouváme se za případné změny v programu.

PARTNEŘI:

