V Praze dne 14. května 2021

Tisková zpráva
Svatojánské slavnosti Navalis 2021
Letošní Svatojánské slavnosti Navalis obdržely výjimku od |Ministerstva
zdravotnictví ČR na jejich uspořádání.
V letošním roce si připomínáme důležité výročí 300 let od blahořečení sv. Jana
Nepomuckého. Na jeho počest se rozezvoní více jak 300 zvonů po celém světě.
Rozezvoní se zvony například na Kubě, zvony v celých Brugách, v Chorvatsku na
ostrově Vis nebo v jihoitalské Leuce. Zvonit se bude také v New Orleans, na Manhatanu,
ale také v Brazílii a samozřejmě v italských Benátkách.
Navalis letos 15. května zahájí mše sv. v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, kterou bude od 17:30 přenášet
v přímém přenosu Česká televize.
Celé Svatojánské slavnosti Navalis od 17:30 až do jejich závěru ve 22:00 hodin bude
v přímém přenosu přenášet TV Praha ve spolupráci s ČT.
Zároveň bude možné zhlédnout přenos formou streamu na Facebookovém profilu
milujuprahu a na www.navalis.cz.

Současná pandemická situace neumožňuje velká shromáždění, přesto se v určitém formátu
Navalis uskuteční. Po mši bude svatojánské procesí na Karlův most a ke kostelu křižovníků
na Staré město.
Na počest letošního výročí 300 let od blahořečení sv. Jana, složil skladatel a dirigent Kryštof
Marek symfonii Svatojánské zvony, jejíž premiéra bude na letošních Navalis ve 20:30 na
hladině Vltavy.
V roce 2021 to bude již 13. ročník Navalis v obnovené tradici. První svatojánské slavnosti
Navalis se uskutečnili v roce 1715.
Letos obnovíme staletou tradici zvonění zvonů na vigilii svátku sv. Jana 15. května od 19:30
do 20 hodin. V tuto dobu bude procházet procesí na Karlově mostě k pobožnostem u sochy
sv. Jana a následně před kostelem křižovníků.
V době omezení kvůli pandemii nejsou možná velká shromáždění, kdy v minulých letech
Navalis navštěvovalo až 25.000 lidí. Iniciovali jsme proto akci „svatojánské zvonění“, kdy
zazní zvony nesoucí jméno světce z Nepomuku a další zvony z kostelů a kaplí zasvěcených
sv. Janu Nepomuckému. Chtěli bychom, aby jich bylo nejméně 300, podle letošního výročí
blahořečení. Ke zvonění se připojí chrámy Páně u nás i v zahraničí. Vyzvali jsme, aby nám
byla posílána videa ze zvonění, ze kterých bychom chtěli udělat dokumentární film.
Ve chvíli, kdy vzniká tento článek zatím není známo kolik lidí se bude moci slavností
účastnit. Program byl také kvůli vládním opatřením zredukován. Nebudou seskoky pěti
parašutistů s průletem mostního oblouku a řada jiných doprovodných akcí. Nebude ohňostroj
a hlediště na pontonech bude zcela zredukováno. V okolí Karlova mostu nebude program
ozvučován. Nebude otužilecké plavání ani regata veslic.

Program Svatojánských slavností NAVALIS 2021:
Sobota 15. května 2021
17:30 Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava (přenos ČT)
19:00 Svatojánské procesí na Karlův most
19:30 Zvony
19:40 Žehnání na Karlově mostě
20:00 Krátká pobožnost před kostelem sv. Františka z Assisi, Křižovnické náměstí
20:30 Vodní koncert, ponton na vodní hladině pod Karlovým mostě
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