
Zveme Vás na

•  V den slavnosti je možnost získání plnomocných odpustků za obvyklých podmínek
•  Možnost svátosti smíření
• V průběhu dne bude možné navštívit svatohorské muzeum

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

Korunovaceslavnost
Svatá Hora v roce 2020 oslaví 288. 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 20. června 2020
17:00 Mše svatá v bazilice
19:00 Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře 
19:30  Mše svatá z vigilie  

Celebruje apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo.  
Po mši svaté následuje světelný průvod. 
Hudba: J. A. Sehling - Missa Immaculatae B.V. Conceptionis  
seu integra (Kolegium pro duchovní hudbu  
a Consortium musicum, řídí Vít Aschenbrenner)  

Neděle 21. června 2020
  7:30 Mše svatá v bazilice
  8:30 Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře 
  9:00  Slavnostní mše svatá  

Celebruje kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský,  
primas český. Po mši svaté následuje průvod s milostnou soškou. 
Hudba: Příbramská filharmonie a spojené smíšené sbory

11.00 Tichá mše svatá v bazilice
13:00  Mariánská pobožnost se slavnostním požehnáním  

a uctíváním milostné sošky u Korunovačního oltáře
14:00  Varhanní půlhodinka v bazilice, odchod z baziliky  

i vstup na koncert pouze před jeho začátkem
15:30 Mše svatá
16:15 České mariánské nešpory

v neděli 21. června 2020

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“
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