
Ohlášky Svatá Hora 29. srpna 2021  

22. neděle v mezidobí, cyklus B  

Liturgie tohoto týdne: 

- v pátek 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. 
Zároveň je první pátek v měsíci 

- v sobotu 4. září při mši sv. v 9:00 se bude konat pouť bývalých i 
současných svatohorských ministrantů, trubačů a vokalistů 

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: 

Od září se budeme před odpolední mší svatou modlit růženec. 

Vydali jsme svatohorský nástěnný kalendář pro rok 2022. Zakoupit lze 
v prodejně nebo e-shopu. 

Po prázdninách opět začnou mládežnická setkání na Svaté Hoře. První 
setkání bude v pátek 3. září. Začínáme mší svatou v 17:00. 

V sobotu 11. září dopoledne požehnáme novou kopii milostné sošky Panny 
Marie Svatohorské, kterou nyní vyřezává pan Bondra z Třebska. Tato soška 
Matičky pak bude putovat do farností v naší vlasti a zvát na Svatou Horu. 
Počítáme s tím, že putovat bude až do 300. výročí slavnosti Korunovace, tedy 
do roku 2032 a že se vydá na pouť i k našim přátelům z Itálie či Německa.  

Od pátku 26. listopadu do soboty 27. listopadu se zde, v bazilice, poprvé 
uskuteční čtení a naslouchání celého Nového zákona. Zájemci o čtení se 
mohou zapsat do seznamu, který je v sakristii. Bližší informace jsou na 
nástěnce nebo na webu Svaté Hory.  

Další informace naleznete v předsíni baziliky, na plakátech v nástěnkách nebo 
na internetových stránkách Svaté Hory.


