
Zveme Vás na

•  V den slavnosti je možnost získání plnomocných odpustků za obvyklých podmínek
•  Možnost svátosti smíření před slavnostní mší svatou v ambitech a během ní v bazilice
• Mše sv. v 9:00 a 15:30 a nedělní nešpory nebudou
• V průběhu odpoledne prohlídky v pravidelných intervalech: 13:00, 14:00, 15:00 hod. 
• Svatohorské muzeum bude otevřeno celý den

Informace: ŘímskokatolIcká farnost u kostela nanebevzetí Panny marIe PŘíbram – svatá Hora,  
261 01  PŘíbram II – 591, tel.: 318 429 930, e-maIl: basIlIca@svata-Hora.cz

www.svata-Hora.cz
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Svatá Hora v roce 2018 oslaví 286. výročí Korunovace

Milostnou sošku Panny Marie Svatohorské korunoval papežskými korunkami na základě dekretu papeže Klementa XII. pražský světící biskup Jan Rudolf 
Špork 22. června 1732. V tomtéž dekretu papež Klement stanovil, že se Korunovace bude slavit 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha Svatého.

Sobota 9. června 2018
17:00 mše sv. s lidovým zpěvem v bazilice
19:00 mariánské nešpory u Korunovačního oltáře 
19:30  mše sv. z vigilie se světelným průvodem  

u Korunovačního oltáře, celebruje pomocný biskup pražský,  
Mons. Zdenek Wasserbauer

Neděle 10. června 2018
  7:30 mše sv. s lidovým zpěvem v bazilice 
  9:00 varhanní půlhodinka v bazilice v podání Jiřiny Dvořákové

Program na náměstí před Svatou Horou
10:00  přednáška PhDr. Věry Smolové „Korunovace v historii Svaté Hory“
10:30 modlitba růžence
11:00  slavnostní mše svatá za účasti českých a moravských biskupů.  

Hlavní celebrant Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský,  
primas český. Po mši sv. následuje průvod s milostnou soškou

14:00  koncert v bazilice Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy
15:00 pobožnost křížové cesty na Toufarově louce 
16:00  mariánská pobožnost se slavnostním požehnáním  

a uctíváním milostné sošky u Korunovačního oltáře 

v neděli 10. června 2018

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci IOP 
Projekt CZ.1.06/5.1.00/24.09583 „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu“


