
Svatá Hora ohlášky 
14. února 2021 – 6. neděle v mezidobí, cyklus B 

V následujících týdnech bude ve svatohorské bazilice probíhat první etapa 
čištění štukové výzdoby stropu a stěn presbytáře. 
Akce bude zahájena v pondělí 15. února 2021 stavbou lešení, která si 
vyžádá pravděpodobně několik dní. V době stavby lešení,  
tj. od pondělí 15.února včetně, bude svatohorská bazilika pro veřejnost 
uzavřena, nebudou v ní slouženy mše a mše nebudou přenášeny 
internetovou televizí. O obnovení provozu vás budeme informovat. Intence 
(úmysly) plánované pro tyto dny budou slouženy při bohoslužbách konaných  
v klášterní kapli. Tyto nebudou přístupné veřejnosti ani přenášeny přes 
internet.   
Výjimku tvoří mše svatá ve středu 17. února v 17.00 hodin. Tato mše z 
Popeleční středy se uskuteční v bazilice, a to včetně udílení popelce a bude 
přenášena. Pro ty, kteří nebudou moci přijmout popelec na této mši (omezená 
kapacita baziliky na 10 osob) bude možnost jeho přijetí ve stejný čas  
u Korunovačního oltáře a také při každé nedělní mši 21. února. 
Víkendový provoz baziliky 20. a 21. února bude bez omezení včetně 
konání pravidelných bohoslužeb. 

Liturgie tohoto týdne: 

- Ve středu 17. února je Popeleční středa, den přísného postu. 

- Příští neděle je 1. postní.  

Bohoslužby v tomto týdnu na Svaté Hoře: 

Ve středu 17. února: mše svatá v 17:00 v bazilice. 
V sobotu 20. února: v 7:00, 9:00 a 17:00 mše svatá v bazilice. Po mši svaté 
v 9:00 je mariánská pobožnost s přednesením díků a proseb věřících. V 16:30 
je modlitba růžence. 
V neděli 21. února: mše svaté jsou v 7:30, v 9:00, v 11:00 a v 15:30. V 16:15 
české zpívané nešpory.  

Další oznámení: 

Ti, kdo chtějí přijímat eucharistii do úst, budou přistupovat ke svatému 
přijímání až po přijímání těch, kdo z doporučení našich biskupů přijímají na 
ruku.  



Zvláště vám, kteří nepoužíváte internet, nabízíme nově možnost zasílání 
informačních textových zpráv (SMS) na mobilní telefon. Tato služba bude 
využívána nárazově pro předání aktuálních informací o provozu Svaté Hory, 
zejména o případných omezeních nebo naopak uvolnění opatření v souvislosti 
s koronavirem a podobně. Služba není zamýšlena pro potřeby reklamy. Pokud 
máte o tuto službu zájem a chtěli byste dostávat informační SMS o aktualitách 
na Svaté Hoře, registrujte se k jejímu využití v sakristii nebo využijte telefon 
+420 604 594 925.  

Blíží se postní období. Připomínáme postní duchovní obnovu s P. Jozefem 
Andrejčákem, O. Cr. v sobotu 13. března.  

Dále budou v postní době takzvané Malé postní obnovy s redemptoristy, a to 
20. února a 6. března. Na tyto obnovy je potřeba se kvůli omezené kapacitě 
účastníků přihlásit. 

Plakáty jsou v nástěnce nebo na webových stránkách. 


