
Otevøené kostely a modlitebny:

 Kostel Panny Marie, Riegrovo námìstí

Kostel svatého Moøice, Stojanovo námìstí

 Kostel svatého Jana, Masarykovo námìstí

 Kaple Arcibiskupsk ho g ova ul.: 

     - pøízemí: svatého Stanislava Kostky

     - II. poschodí: Panny Marie Neposkvrnìné

  Kaple svatého Šebestiána, Arcibiskupský zámek

Kaple svatého Vincence, Malý Val

 Kaple svatého Floriána, Štìchovice

 Kaple svatého Køíže, Koperníkova ulice

 Kostel svatých Cyrila a Metodìje, 

     Psychiatrická  léèebna

Milíèùv sbor Èeskoslovenské církve husitské,  

      Milíèovo námìstí

Kostel svatých Cyrila a Metodìje církve 

      pravoslavné, Slovanské námìstí

Farní sbor Èeskoslovenské církve evangelické,    
      Riegrovo námìstí

  HRADISKO: Kostel Všech svatých
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é ymnázia, Pilaø

4. Kaple Arcibiskupského gymnázia (AG)

 

Skryté poklady našeho mìsta aneb stopy našich 

vìrozvìstù také na AG. 

Prohlídka chodby, která spojuje kostel sv. Moøice  

s gymnáziem, a obou kaplí AG s malým 

divadelním vstupem studentù AG. Jednotlivé 

prohlídky v pùlhodinových intervalech, první         

v 18.30 h, poslední ve 22.00 h. 

Vstup do spojovací

 chodby z nádvoøí 

mezi kostelem 

svatého Moøice a AG.

18.30 h - 22.00 h

Pravoslavné setkání           

v Mikulèicích,                    

24. - 26. kvìtna 2013;                                     

 Dny dobré vùle                

na Velehradì,                           

4. - 5. èervence 2013.

3. Kostel svatého Jana Køtitele

 Vyzvánìní zvonù

 Biblická poezie s hudbou

 Smyècový orchestr

 Malá schola

 Tichý èas v kostele 

 Prohlídka chrámu s prùvodcem

 „Cyril a Metodìj. Dìdictví otcù a matek 

zachovej nám, Pane."                   

Filmový dokument.

 Spoleènì se modlíme za mìsto              

- veèerní chvály   

17.50 h

18.00 h

19.00 h

20.00 h

20.30 h

21.15 h

22.00 h

23.00 h

Pøípravy na cyrilometodìjské jubileum             

byly zahájeny          

v kvìtnu 2012         

v Øímì,                   

zaèaly v Èeské 

republice                

a pokraèují:

2. Kostel svatého Moøice 

 Mše svatá

 Vyzvánìní zvonù

 Zahájení                                             

a vystoupení dìtí Církevní školky 

 Sbor Sluneènice

 Farnost v Dolomitech

 Schola Cantorum svatého Moøice

 Dìjinný vývoj kostela: Mgr. Jan Štìtina

 Noèní koncert ze svatomoøického kùru

             Závìr

17.00 h

17.50 h

18.00 h

19.00 h

20.00 h

21.00 h

22.00 h

23.15 h

V letošním roce si èeský 

i slovenský národ 

pøipomínají 1.150. 

výroèí pøíchodu svatých 

Cyrila a Metodìje       

na Velkou Moravu.

 www.velehrad.eu

1. Kostel Panny Marie

 Rozezní se zvony

 Mše svatá

 Vystoupí dìti z Církevní základní školy    

v Kromìøíži se scénkami ze života 

svatých Cyrila a Metodìje

 Koncert pøi svíèkách - na el. varhany      

a flétnu hrají Jana Blümelová                

a Lucie Olišarová

Závìreèná modlitba

 Prùbìžná                    

prohlídka vìže 

17.50 h

18.00 h

19.00 h

19.30 h 

21.30 h

19.00 h - 21.00 h

 

Návštìva Velké Moravy:                     

Jak se lidé oblékali? Jak ovlivòovalo 

køes�anství jejich každodenní život? 

Možnost vyzkoušet si nìkteré starobylé 

øemeslo! Pro dìti i dospìlé.

Vystupují èlenové historických skupin 

(Velkomoravané a další).

Možnost seznámit se s Proglasem          

a zapojit se do jeho opisování.        

KROMÌØÍŽ

Slovo poutníkùm:

Tma nám pøináší pocit ohrožení. Prožíváme pocit 
bezmoci. Volání proroka Zachariáše mùže být 
vyjádøením každého èlovìka, který oèekává 
záchranu. Nejen ochranu pøed zlem, ale trvalou 
záchranu, kterou už nic neohrozí. Kde vzít nadìji? 
Kde vzít sílu k oèekávání, že spravedlnost, právo, 
obecné dobro zvítìzí? Mnohokrát jsme se 
zklamali, mnohokrát jsme byli opìt ponoøeni      
do situací, které se staví proti nám. Nadìjí nám je 
pouze to, že po noci pøichází svítání, po zimì 
jaro. Že èas odnese zlé a opìt bude pro co žít.

P. Mgr. Vít Zatloukal, biskupský vikáø                   
pro pastoraci ostravsko-opavské diecéze 

Autoøi fotografií:
Iva Bekárková - 4 
Miroslav Doubrava - 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Václav Kostlán - 1 
Linda Sigmundová - 5

„Potom už nebude den ani noc, ale v èase 
veèera bude svìtlo.“  (Zach 14,7)
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