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Cyrilometodějské slavnosti VELEHRAD 2022

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:PARTNEŘI:

Úterý 5. července
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

NÁRODNÍ POUŤ
Mše svaté v bazilice:
6.30 • 7.30 | Hlavní celebrant provinciál Tovaryšstva Ježišova

8.30 | Celebrují novokněží České republiky

9.40 | Modlitba růžence (bazilika)

10.30 SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ
Hlavním celebrantem bude kardinál Michael Czerney, rodák 
z Brna a jeden z nejbližších spolupracovníků papeže Františka. 

Hudební doprovod zajistí dechová hudba v počtu cca 150 hu-
debníků, kteří přijedou ze všech regionů naší vlasti. Organizá-
toři očekávají přítomnost řady krojovaných účastníků.

Koncelebrují čeští a moravští biskupové.
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým
rozhlasem Dvojka.

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.

12.30 – 15.00 | Koncert dechové muziky (u Ambitu) 

17.00 | Pouťové rozloučení s cimbálovou muzikou Velehrad 
u fontány ve vstupu do poutního areálu.

Neděle 10. července
MALÁ POUŤ 
Mše svaté v bazilice: 7.30 • 10.00 • 15.00
14.00 | Velehradský unionismus – cyrilometodějská idea jednoty 
v různosti – přednáška Matice velehradské s prezentací výstavy – 
Petr Hudec (SGV).

Zveme všechny krojované!

Přihláška, organizační pokyny a parkovací karty pro krojované 
k dispozici na www.velehrad.eu

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

Pondělí 4. července
19.30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Hudební hostitel Večera lidí dobré vůle Jiří Pavlica s Hradiš-
ťanem si na velehradské pódium pozve řadu zajímavých hu-
debních hostů za doprovodu Jiřího Pospíchala & Slováckého 
komorního orchestru, členy Filharmonie Bohuslava Martinů 
Zlín a dirigenta Stanislava Vavřínka.

Cílem Večera lidí dobré vůle je podpořit a povzbudit všechny 
lidi dobré vůle v době, která je složitá a plná výzev. 

Z klíčového místa našich dějin – z Velehradu – chceme předat 
našim spoluobčanům víru, naději a lásku.

Slavnosti budou zahájeny Modlitbou za vlast, která je také 
organizována ve spolupráci s Armádou ČR.

Během odpoledne 4. července se koná na Velehradě 
program Mladí fandí Velehradu. Nejen náctiletí návštěvníci se 
mohou těšit na parkourové vystoupení, prostor pro freestyle 
na koloběžkách, skateboardu nebo in-line bruslích a večerní 
GODZONE worship night. Součástí je také představení 
a inspirace řady aktivit mladých a pro mladé. 

Dále proběhne v rámci pondělního programu tradiční 
Mezinárodní setkání vozíčkářů, Soutěž ve fotbalových 
dovednostech, Ruční přepisování Bible, Velehrad dětem 
a celá řada zajímavých výstav. Největší z nich bude věnována 
„Země Ježíšovi zaslíbená“, kterou propůjčila na Velehrad 
Custodie Svaté země a jedná se vyjádření podpory křesťanů 
žijících v zemích na Blízkém Východě.  V 16 hodin proběhne 
v Archeoskanzenu v Modré hudební odpoledne „Písnička pro 
„tatíčka Stojana“. 

21.00 – 23.00 | Adorace v bazilice – vedena hnutími 
a komunitami s přímluvnými modlitbami.
Příležitost ke svátosti smíření a k osobním rozhovorům.

23.00 | Půlnoční mše svatá

Velehradské slavnosti připomenou 100. výročí založení organizace Charita ČR a také zahájí přípravy
na nadcházející 100. výročí smrti Antonína Cyrila Stojana (v roce 1923).
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