DNY LIDÍ
DOBRÉ VŮLE
4. – 5. ČERVENCE 2013

Cyrilometodějské slavnosti VELEHRAD 2013
Čtvrtek 4. července

Pátek 5. července

7.00 | Mše svatá

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

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 VIII. 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

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2013

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

Hlavní celebrant - papežský legát: Kardinál Josip Bozanić,
arcibiskup záhřebský
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové.
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí
a Českým rozhlasem Praha.

19.30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Záštitu převzali: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

Evangelizační, kulturní a charitativní projekt
Účinkující: Jiří Pavlica a Hradišťan, Filharmonie
Bohuslava Martinu Zlín a další
20.00 | Přímý přenos Českou televizí a Českým rozhlasem
1 – Radiožurnálem
21.00 – 23.00 | Adorace v bazilice – vedena hnutími
a komunitami s přímluvnými modlitbami. Příležitost
k osobním rozhovorům.
23.00 | Mše svatá (bazilika)

Mše svaté v bazilice:
6.00 • 7.00
8.00 | Celebrují novokněží České republiky

8.15 | Předprogram na nádvoří před bazilikou
• Modlitba růžence • Pěvecké vystoupení • Vyslání
mladých misionářů

10.30 SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doporučené organizační pokyny pro poutníky:
Doporučujeme poutníkům cestovat poutními autobusy. Doprava
poutními autobusy je možná až na Velehrad. Podrobné informace
ohledně kyvadlové dopravy z odstavných parkovišť pro osobní
automobily budou zveřejněny na www.velehrad.eu.

Neděle 7. července
MALÁ POUŤ
Mše svaté v bazilice: 7.30 • 10.00 • 15.00
14.00 | Přednáška Mgr. Petra Hudce na téma Svátost jednoty: historie slavení
slovanské liturgie na Velehradě - Sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ
16.30 | Velehradský filmový seminář duchovního filmu provází doc. PhDr.
Vladimír Suchánek, PhD - Pramen panny Ingmar Bergman (Švédsko 1960)
- Sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ

Více info: www.farnostvelehrad.cz • www.velehradinfo.cz
PARTNEŘI:

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:

