POUŤ MÉDIÍ v rukách křesťanů
VELEHRAD, SOBOTA 1. června 2019
předvečer 7. neděle velikonoční – 53. Světový den modliteb za sdělovací prostředky

Motto: K sebeurčení není zapotřebí protivníka

PROGRAM

8.30 Poutní cesta růžence

Pěší putování na Velehrad s P. Janem Krbcem ze Starého Města

10.30 Zástupci médií se představují

Proglas, TV NOE, Katolický týdeník, signály.cz, Immaculáta, Tarsicius,
IN!, Nezbeda, Světlo, Milujte se!, Rodinný život...

11.00 Poutní mše svatá v bazilice

Hlavní celebrant pomocný biskup ostravsko-opavský
Mons. Martin David

od 12.30 odpolední souběžné programy
• Setkání s poutníky

Setkání se zástupci médií u stánků, soutěže a hry pro děti po okolí

• Sál kardinála Špidlíka

12.30–14.30 Přednáška Libora Všetuly: Výchova on-line dětí. Proč děti
tráví čas na internetu a jak je to může ovlivnit?

• Stojanovo gymnázium
12.30–14.30 Workshopy: taneční, tvůrčí psaní a líčení, ruční výroba

• Tichá modlitba v bazilice
• U baziliky

12.30 Fotografický workshop
13.45 Vystoupení dětského pěveckého sboru Slunko z Velkého Meziříčí.
Pásmo Bylinky, písničky z hrnečku
Po skončení programu požehnání poutníkům na cestu

Texty písní ke mši svaté
K 503 – Ordinárium K. Břízy
K 413 – Žije! Kristus povstal z hrobu
1. Žije! Kristus povstal z hrobu, / žije mezi námi znovu! / anděl ženám zvěstoval.
/ Vyšel z hrobu oslavený, / vizte kámen odvalený, [: v pravdě Kristus z mrtvých
vstal. :] Aleluja.
2. Žije! Jan i Petr svědčí, / když tam v prázdném hrobě klečí, / z něhož povstal
třetí den. / Nadarmo jej umučili, / stráže k hrobu postavili. [: Vstal a vládne věkům
všem. :] Aleluja.
3. Žije! jásá Magdalena, / když se setká potěšena / se vzkříšeným Ježíšem. / Kdo
svou vinu pláčem smyje, / znovu se svým Pánem žije, [: nad smrtí je vítězem. :]
Aleluja.
K 727 – Kde jsi, můj Ježíši
1. Kde jsi, můj Ježíši? V touze zní hlas. / Srdce mé hledá tě po všechen čas. /
Ó Ježíši můj, / ó Ježíši můj, / v životě, ve smrti při mně vždy stůj.
2. Kdo hledá najde tě; vždyť celá zem / vydává svědectví o Tvůrci svém. / Ó Ježíši můj, / ó Ježíši můj, / v životě, ve smrti při mně vždy stůj.
3. Všechno je darem tvým, sám nemám nic; / s důvěrou, Pane můj, spěchám ti
vstříc. / Ó Ježíši můj, / ó Ježíši můj, / v životě, ve smrti při mně vždy stůj.
4. Ve všem, co potká mě, naději mám; / tobě se, Ježíši, v ochranu dám. / Ó Ježíši
můj, / ó Ježíši můj, / v životě, ve smrti při mně vždy stůj.
5. Upokoj svědomí, duši dej klid; / bez tebe, Ježíši, nemohu žít. / Ó Ježíši můj, /
ó Ježíši můj, / v životě, ve smrti při mně vždy stůj.
6. Budu-li navštíven nemocí zlou, / přispěj mi, Ježíši, pomocí svou. / Ó Ježíši můj,
/ ó Ježíši můj, / v životě, ve smrti při mně vždy stůj.
7. Tomu kdo s důvěrou k tobě se zná, / všechno jen k dobrému napomáhá. /
Ó Ježíši můj, / ó Ježíši můj, / v životě, ve smrti při mně vždy stůj.
Vesel se, nebes Královno K407

1. Vesel se, nebes Královno, / aleluja, / zaplesej tvorstva koruno, / aleluja.
2. Ten, jejž jsi v klíně chovala, / aleluja, / vpravdě vstal Kristus, tvá chvála, / aleluja.
3. Z vítězství jeho raduj se, / aleluja, / u něho za nás přimluv se, / aleluja.

Mons. Martin David
pomocný biskup ostravsko-opavský
Martin David se narodil 15. 8. 1970 v Čeladné (okr. Frýdek-Místek)
a vyrůstal v obci Ženklava (okr. Nový Jičín) v rodině spolu se svými
třemi sourozenci – bratrem a dvěma sestrami. Po maturitě na Středním odborném učilišti strojírenském v Kopřivnici začal pracovat jako mechanik strojů a zařízení ve Státním podniku Tatra
Kopřivnice. V letech 1989–1990 absolvoval Základní vojenskou
službu a po ní až do roku 1993 pracoval v kopřivnické Tatře. Od
roku 1991 začal při zaměstnání dálkově studovat teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia v roce 1999 nastoupil jako jáhen ve funkci prefekta do Teologického konviktu v Litoměřicích. 24. června
2000 přijal v katedrále Božského Spasitele v Ostravě z rukou biskupa Františka Václava
Lobkowicze kněžské svěcení.
V roce 2008 jej biskup František Václav Lobkowicz jmenoval generálním vikářem ostravskoopavské diecéze. Od roku 2009 je členem Liturgické komise ostravsko-opavské diecéze a zároveň zastupuje diecézi v Liturgické komisi České biskupské konference. Dne 12. 1. 2012 udělil papež Benedikt XVI. Martinu Davidovi čestný titul Kaplan Jeho
Svatosti.
V pátek 7. 4. 2017 jmenoval papež František Mons. Martina Davida pomocným biskupem ostravsko-opavským a titulárním biskupem Tucca di Numidia.
Biskupské svěcení přijal v neděli 28. 5. 2017. Hlavním světitelem byl biskup František Václav Lobkowicz a spolusvětiteli olomoucký arcibiskup
Jan Graubner a brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
Jeho biskupské heslo zní:
VERBUM CARO FACTUM EST
„Slovo se stalo tělem“, Jan 1,14

Navštivte stánky se svými křesťanskými médii
Matice
cyrilometodějská s. r. o.
www.maticecm.cz

křesťanský zábavný měsíčník pro děti
Stálé rubriky: rozhovory se
známými i méně známými lidmi,
komiksy (životopisy svatých, otík,
kamarádi), příběhy a povídky, humor,
pro bystré hlavy, kultura a dějiny,
vychází
v kalendářním
roce- 11 čísel
(prázdninové
dvojčíslo).

Vychází od roku 1992
pro chlapce a děvčata
školního věku.
kapitoly z nového
i starého zákona,
zajímavosti z přírody
a techniky, testy, povídání
o událostech v církevním
roce (velikonoce, vánoce)

Občasné přílohy:

soutěže, vystřihovánky, betlémy,
pohlednice, samolepky

adresa: divadelní 6, 760 01 zlín 1
telefon: 739 344 031

577 218 266 (+ záznamník)

e-mail: info@casopisnezbeda.cz
internet: www.casopisnezbeda.cz

předplatné
Nezbeda
187 kč

Nezbeda
s Cvrčkem
297 kč

vydavatel: nezbeda, s.r.o. • zřizovatel: salesiánská provincie v praze

!

Orientační plánek
Stojanov
Turistické centrum
výstava sochaře Otmara Olivy –
Příběh sochy

i

nformační centrum

expozice:
– Velehrad
– Bible

Sál kardinála Špidlíka
přednáška Libora Všetuly
WC
Poutní
prodejna KNA

zmrzlina
Stánky médií
odpolední program,
vystoupení Pěveckého
sboru Slunko
Cyrilka

WC

BAZILIKA
Morový
sloup

Podzemí
baziliky

WORKSHOPY
Stojanovo gymnázium
odpolední program

