
Ohlášky Svatá Hora 18. července 2021  

 16. neděle v mezidobí, cyklus B,  

Nejsvětějšího Vykupitele 

 

Liturgie tohoto týdne: 

- dnes prožíváme třetí neděli v červenci a v naší kongregaci slavíme 
titulární slavnost Nejsvětějšího Vykupitele  

- ve čtvrtek 22. července je svátek sv. Marie Magdalény 
- v pátek 23. července je svátek sv. Brigity, patronky Evropy, 
- příští neděli budeme prožívat jako první světový den prarodičů a seniorů  
 

 
Bohoslužby na Svaté Hoře: 

V neděli: mše svaté jsou v 7:30, v 9:00, v 11:00 a v 15:30. Po odpolední mši 

svaté jsou české zpívané nešpory.  

Ve všední dny: mše svaté jsou v 7:00, v 9:00 a v 17:00. 

Ve středu začíná odpolední mše svatá po novéně k Matce ustavičné pomoci. 

Ve čtvrtek po večerní mši svaté je adorace Nejsvětější Svátosti. 

V sobotu po mši svaté v 9:00 přednášíme před milostnou soškou Panny 

Marie díky a prosby věřících. 

 

 

Další oznámení: 

K prvnímu světovému dni prarodičů a seniorů vydala apoštolská penitenciárie 

dekret týkající se plnomocných odpustků:  

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE uděluje dobrotivě z nebeských pokladů 

církve plnomocný odpustek. Tento odpustek, který mohou přivlastnit jako 

pomoc i duším v očistci, mohou za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, 

přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) získat prarodiče, 

senioři a všichni věřící v Krista, jestliže se budou dne 25. července 2021 v 

duchu kajícnosti a motivováni láskou účastnit u příležitosti prvního Světového 

dne prarodičů a seniorů slavnosti, které bude předsedat Svatý otec František v 

papežské vatikánské bazilice, anebo se zúčastní různých obřadů, které se 

budou konat po celém světě. Tento »Soud milosrdenství« navíc uděluje 

plnomocný odpustek, který mohou věřící získat téhož dne, jestliže věnují 

úměrný čas a skutečně nebo pomocí komunikačních prostředků navštíví staré 



sestry a bratry, kteří se nacházejí v nouzi a těžkých situacích (jsou například 

nemocní, opuštění, nemohoucí a podobně). Nemocní staří lidé a všichni, kdo z 

vážné příčiny nemohou vycházet z domu, budou také moci získat plnomocný 

odpustek, jestliže se zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to 

bude možné, tři obvyklé podmínky, a připojí se k posvátným obřadům tohoto 

světového dne duchovně, zvlášť v době, kdy se budou slova nejvyššího 

pontifika a obřady šířit prostřednictvím televize, rozhlasu i nových sociálních 

sítí; milosrdnému Bohu přitom obětují své modlitby a bolesti nebo obtíže 

vlastního života.  


