Svatá Hora ohlášky
20. prosince 2020 – 4. neděle adventní, cyklus B
Liturgie tohoto týdne:
-

-

-

-

ve čtvrtek 24. prosince je pořad bohoslužeb následovný: v 6:00 ráno
roráty (s možností účasti 20 osob nebo podle aktuálních nařízení), další
mše svaté a pobožnosti se v tento den nekonají. Bazilika zůstane
otevřena do 15:30 hodin. Večer pak začíná doba vánoční. Při mši svaté
v 16:00 hodin budeme slavit Narození Páně. Tato mše svatá bude bez
účasti veřejnosti. Po jejím skončení bude uzavřen areál.
v pátek 25. prosince je Slavnost Narození Páně. Mše svaté budou jako
v neděli (7:30; 9:00; 11:00; 15:30). Předpokládáme možnost účasti 20
osob při bohoslužbě nebo podle aktuálních nařízení. Po odpolední mši
svaté budou zpívané české nešpory.
v sobotu 26. prosince je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše svaté
jsou jako v neděli (7:30; 9:00; 11:00; 15:30). Možnost účasti věřících se
bude řídit podle aktuálních nařízení. Ve 14:00 hodin proběhne Zpívání u
jesliček formou online přenosu, tedy bez účasti veřejnosti.
v neděli 27. prosince je Svátek svaté rodiny. Možnost účasti věřících při
bohoslužbách se bude řídit podle aktuálních nařízení. Při každé mši svaté
se bude konat obnova manželských slibů. Po odpolední mši svaté budou
zpívané nešpory.

Další oznámení:
Betlémské světlo bude k dispozici od středy 23. prosince ráno až do konce
kalendářního roku, a to v otevírací době areálu. Umístěno bude ve venkovní
rohové Pražské kapli.
Svatohorské jesličky budou zpřístupněny od Štědrého dne v kapli svatého
Ignáce. Ta je přístupná pouze vchodem od Březnické brány, nikoliv z baziliky.
Letos nám do betléma přibyla nová postavička anděla.
Tradiční výstava betlémů se letos na Svaté Hoře nekoná.
Prodejna v ambitech zůstává otevřena. Zboží a výrobky je možné objednávat
také přes e-shop. Letošní novinkou je vystřihovací svatohorský betlém nebo
CD s nahrávkou koled z loňského Zpívání u jesliček.
Sledujte, prosíme, aktuality na našich webových stránkách.

