Národní svatováclavská pouť 28. září
Informace pro kněze
1. Sakristie pro kněze, jáhny a ministranty bude v Základní škole ve Staré Boleslavi za
ambity farního kostela Nanebevzetí Panny Marie /viz: mapka dole/. Sakristie bude
přístupná od 7.00 hod. do 10.00 hod., a potom po mši svaté od 11.30 hod.
V kostele sv. Klimenta bude sakristie jen pro celebranta a jmenovité
koncebranty, kteří koncelebrují na podiu.
2. V sakristii (ZŠ) budou pro kněze připravena červená mešní roucha, vezměte si s sebou
jen červenou štolu a albu.
3. Po převlečení do mešního roucha, prosíme všechny kněze, aby šli na náměstí, a zaujali
připravená místa před hlavním podiem nejpozději 10 minut před začátkem hlavní
mše svaté /tedy nejpozději do 9.50 hod./.
4. Při obětování budou 30-ti kněžím předány obětní misky. V každé misce bude také
hostie pro kněze. Tito kněží jdou s miskami k jáhnům, kteří budou mít Krev Páně,
přijímají namáčením, a poté jdou rozdělovat svaté přijímání. Ostatní kněží
přijímají na místě koncelebrace /ke každému přijdou jáhni s Tělem a Krví Páně/.
5. Kněze, kteří budou podávat sv. přijímání, vedou na určená místa pověření ministranti
s červeno – bílým deštníkem. Tito ministranti budou mít pro ně také další pokyny.
Následně odvedou kněze do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde je bude čekat
jáhen u svatostánku, kam uloží Tělo Páně a vrátí se na své místo před podiem.
6. Po ukončení mše svaté koncelebrující kněží neodcházejí v průvodu, ale počkají, až
mše sv. skončí a půjdou do sakristie v ZŠ, kde odevzdají mešní roucha.
Prosíme, nenechávejte po mši mešní roucha v kostele Panny Marie. Děkujeme.
Budeme vděčni za Vaši pomoc při udílení Svátosti smíření v poutním chrámu
Nanebevzetí Panny Marie.
Možnost přihlášení k této svátostné službě u faráře farnosti, P. Michala Procházky - mobil
602 293 893 nebo na e-mail: fara@staraboleslav.com

Více informací získáte na tel. č.: 226 806 456 nebo
www.staraboleslav.com
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