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MÁJOVÉ VEČERNÍ BOHOSLUŽBY 2012 

římskokatolické církve v Mladé Boleslavi 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.5. - 31.5.2012 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

NEDĚLE A SLAVNOSTI 

17:30 MODLITBA SV. RŮŽENCE  arciděkanský kostel 

18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ         

  MÁJOVÁ POBOŽNOST 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

PONDĚLÍ - PÁTEK  

17:30 MODLITBA SV. RŮŽENCE  arciděkanský kostel* 

18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ         

  PROMLUVA a MÁJOVÁ POBOŽNOST 
* V úterý a středu 15. a 16.5. bude mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého. 
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

SOBOTA 

17:30 MODLITBA SV. RŮŽENCE  kostel sv. Jana Nep.  

18:00        VEČERNÍ MŠE SV. s nedělní platností 

  MÁJOVÁ POBOŽNOST 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

      

      ** * 
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Slavnosti, svátky a význačné dny – květen 2012 
 

  1.5.  úterý     - státní svátek; pořad bohoslužeb jako ve všední dny;  

       po večerní mši sv. první májová pobožnost  

  2.5. středa    - při této májové pobožnosti a každou středu do 23.5. zpívají děti  

  3.5.  čtvrtek  - svátek SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolů 

  4.5.  pátek  - 1. pátek v měsíci: po večerní mši svaté litanie k Nejsvětějšímu       

      Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání 

  5.5.  sobota       8:00 ranní mše svatá (mariánská sobota)  – kostel sv. Jana  Nep.  

  8.5.  úterý     - státní svátek; P. Marie, Prostřednice všech milostí; 

      pořad bohoslužeb jako ve všední dny;  

13.5. neděle  (6. velikonoční) – po večerní mši sv. latinské Loretánské litanie 

14.5. pondělí  - svátek SV. MATĚJE, apoštola 

15.5. úterý  Poutní slavnost  SV. JANA NEPOMUCKÉHO, kněze a mučedníka, 
                titulárního patrona našeho kostela sv. Jana:  

      17:00  modlitba sv. růžence – kostel sv. Jana  Nep. 

    17:30  1. nešpory slavnosti  - kostel sv. Jana 

    18:00  mše sv. poutní, slavná - kostel sv. Jana 

     po mši sv.  litanie ke sv. Janu Nepomuckému 

16.5. středa         7:30  ranní mše sv. poutní – kostel sv. Jana 

     18:00  mše sv. Vigilie (svatvečer) Nanebevstoupení P. – kostel sv. Jana 

17.5. čtvrtek - slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

            7:30  ranní mše sv. – kostel sv. Jana Nep. 

     17:00  modlitba sv. růžence – arciděkanský kostel 

     17:30  (2.) nešpory      

     18:00 večerní mše sv.  
 18.5. pátek     - začíná SVATODUŠNÍ NOVÉNA (9tidenní modlitby k Duchu  sv.) 

26.5. sobota   - Svatodušní vigilie (svatvečer SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO) 

     17:00  modlitba sv. růžence –kostel sv. Jana Nep. 

       17:30  1. nešpory slavnosti Ducha sv. (večerní chvály)  

       18:00  lucenárium a mše svatá  zpívaná s prodlouženou bohoslužbou 

         slova, pak májová pobožnost  

27.5. neděle   - slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Boží hod svatodušní)     

     kromě pravidelných bohoslužeb: 

    15:00  mše svatá ve Vinci (románská kaple sv. Mikuláše) 

30.5. středa    - SV. ZDISLAVY, hlavní patronky litoměřické diecéze:  
     po večerní mši sv. litanie ke sv. Zdislavě   

31.5.  čtvrtek  -  svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE: 

     17:00   modlitba sv. růžence   

     17:30  mariánské  nešpory  

     18:00  mše svatá a poslední májová pobožnost    


