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9.30 hod. – začátek pouti na náměstí T. G. Masaryka u římskokatolického farního chrámu sv. Jakuba  
       v Příbrami. Cestou na Svatou Horu modlitba sv. růžence a sv. litanií   

 

11.00 hod. – Slavná asistovaná Mše sv. podle misálu z r. 1962 na Svaté Hoře. Uctění Panny Marie           
Svatohorské. Mše sv. obětována za vítězství Krista Krále ve společnosti, český národ, katolické rodiny  
a jednotu orelského hnutí. Celebrant: Jeho Milost Mgr. Jan Gerndt, sídelní kanovník vždy věrné  
Metropolitní kapituly u svatého Víta v Praze na Hradčanech, člen Metropolitního církevního soudu    
v Praze a Promotor iustitiae procesu blahořečení Josefa kardinála Berana 

 

12.30 hod. – občerstvení na Svaté Hoře (individuálně) 
 

14.00 hod. – pobožnost křížové cesty v ambitech Svaté Hory. Svátostné požehnání ve svatohorské bazilice  
 
 

Katolický Orel v r. 2011 koná IV. ročník své spolkové pouti ke cti Panny Marie Svatohorské, ochránkyně českého národa. Veřejná 
pouť je apoštolát. Poutníci se během průvodu budou modlit a zpívat, jinak zachovají zbožné mlčení. Předchozí ročníky orelské 
pouti se vždy zdařily. Poutníci! Vaším heslem ať je: zbožnost, ukázněnost, dochvilnost! Správný poutník dbá na sváteční oděv!   

 

Statutární město Kladno a Město Dobříš podporují Orla. Orelské prapory, orelské stejnokroje a lidové kroje vítány! Česko-latinský 
mešní řád stejný jako minulý rok. Kdo má mešní řád z předchozích poutí, může jej použít. K dostání také u pořadatelů.    
 

Přihlášky a dotazy pořadatelům: PhDr. Stanislav Vejvar, standa.vejvar@volny.cz, http://orel-zsv.ic.cz  

 


