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24. 12. Štědrý den 
 otevřeno   areál 6:00 – 17:00  bazilika 6:00 – 15:30  betlém 6:00 – 17:00 (sam. vchod, max. 4 osoby) 

  6:00  Rorátní mše svatá v bazilice (max. 20 osob) 

  16:00 „Půlnoční“ mše svatá pouze online (veřejnosti nepřístupná) 

    Mše svatá v 9.00 se neuskuteční 

    Ani ostatní pravidelné bohoslužby a pobožnosti se dnes nekonají 

 

25. 12.  Boží hod vánoční 
 otevřeno   areál 7:00 – 17:00  bazilika 7:00 – 17:00 (během bohoslužeb jen jejich účastníci, max. 20 os.) 
                        svatohorský betlém otevřen 7:00 – 17:00 (samostatný vchod, maximálně 4 osoby) 

7:30  Mše svatá (20 osob) 

 9:00  Mše svatá s figurální hudbou (20 osob) 

 11:00 Mše svatá (20 osob) 

15:00 Modlitba růžence (20 osob) 

 15:30 Mše svatá, následují nešpory (20 osob) 

    Zpívání u jesliček se dnes neuskuteční
 

 26. 12. Sv. Štěpána
otevřeno   areál 7:00 – 17:00  bazilika 7:00 – 13:45; 15:00 – 17:00 (během bohoslužeb jen účastníci do 20 os.) 
                        svatohorský betlém otevřen 7:00 – 17:00 (samostatný vchod, maximálně 4 osoby)   

7:30; 9:00; 11:00  Mše svaté (kapacita dle aktuálních nařízení) 

14:00 Zpívání u jesliček pouze online, bazilika bude v této době nepřístupná 

15:00 Modlitba růžence (kapacita dle aktuálních nařízení) 

15:30 Mše svatá (kapacita dle aktuálních nařízení) 
 

27. 12. Sv. Rodiny 
otevřeno   areál 7:00 – 17:00  bazilika 7:00 – 17:00 (během bohoslužeb jen jejich účastníci, max. 20 os.) 
                        svatohorský betlém otevřen 7:00 – 17:00 (samostatný vchod, maximálně 4 osoby) 

7:30; 9:00; 11:00  Mše svaté (kapacita dle aktuálních nařízení) 

15:00 Modlitba růžence (kapacita dle aktuálních nařízení) 

15:30 Mše svatá (kapacita dle aktuálních nařízení) 
 

 28. – 31. 12.
 areál otevřen a bazilika přístupná 6:30 – 18:00 (během bohoslužeb pouze jejich účastníci) 

 svatohorský betlém otevřen 6:30 – 18:00 (samostatný vchod, maximálně 4 osoby) 

 Mše svaté v obvyklých časech, tj. mše v 7:00, 9:00, 17:00 (kapacita dle aktuálních nařízení) 

  

2020-2021 

na Svaté Horeˇ 

Infocentrum a prodejna v ambitu otevřena  Betlémské světlo  v otevírací době areálu  

v Pražské kapli k dispozici  online přenosy www.svata-hora.cz  Sledujte aktuality i na 

 


