Svatá Hora ohlášky
21. března 2021 – 5. neděle postní, cyklus B
Liturgie tohoto týdne:
-

Ve čtvrtek 25. března je Slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté budou
jako ve všední den (7:00, 9:00, 17:00).

-

Příští neděle je Květná neděle. Průvod s ratolestmi se při mších svatých
konat nebude. Ratolesti se budou žehnat, ale nebudou se zde rozdávat.
Je třeba si přinést k požehnání ratolesti vlastní. Při mších svatých v 9:00 a
v 11:00 zazní nové Markovy pašije napsané našim regenschorim, Pavlem
Šmolíkem.
Příští neděli bude mši svatou v 9:00 ze Svaté Hory přenášet Český
rozhlas, stanice Vltava.

-

Bohoslužby na Svaté Hoře:
Ve všední dny: v 7:00, v 9:00 a v 17:00 je mše svatá. V 16:30 růženec,
v pátek křížová cesta.
Ve středu začíná mše svatá v 17:00 novénou k Matce ustavičné pomoci.
Ve čtvrtek po večerní mši svaté je adorace Nejsvětější Svátosti.
V sobotu po mši svaté v 9:00 hodin přednášíme před milostnou soškou Panny
Marie díky a prosby věřících.
V neděli: mše svaté jsou v 7:30, v 9:00, v 11:00 a v 15:30. V 15:00 křížová
cesta, v 16:15 české zpívané nešpory.
Další oznámení:
Dne 22. března 2021 uplyne rok od úmrtí první oběti nemoci COVID-19.
Česká biskupská konference se rozhodnutím předsedy ČBK připojuje k
občanské iniciativě „Minuta ticha“ v podobě rozeznění kostelních zvonů. Proto
budou v pondělí 22. března 2021 v době od 12:00 hodin znít kostelní zvony
jako připomínka a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti s touto
nemocí a jako vyjádření podpory pozůstalým.
24. březen – Den modlitby a postu za zabité misionáře
Agentura Fides každoročně na začátku roku vydává seznam pastoračních
pracovníků, kteří byli v předešlém roce násilně připraveni o život. Stalo se
tradicí, že jejich jména spolu s dostupným informacemi o jejich životech si
připomínáme 24. března, v den modlitby a postu za zabité misionáře. Podle

dostupných informací bylo v průběhu roku 2020 po celém světě zavražděno
20 misionářů – 8 kněží, 1 řeholník, 3 řeholnice, 2 seminaristé a 6 laiků.
Podrobnější zprávu najdeme na webu missio. cz v sekci aktuality.
V sobotu 27. března, před Květnou nedělí budeme k dispozici ke zpovídání
v čase od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.
V neděli 28. března se posouvá čas ve 2:00 hodiny ráno o hodinu vpřed. Bude
tedy kratší noc.
Stále platí vládní nařízení o počtech osob a patřičných opatřeních při
bohoslužbách. Při obsazení 10% kapacity baziliky bude bazilika uzavřena. Po
mši svaté bude vždy možnost pro ty, kdo budou venku nebo budou připojeni
přes internet, přistoupit ke svatému přijímání.
Přes e-shop Svaté Hory je možné objednat a následně vyzvednout
svatohorského Průvodce Svatým týdnem.

