
Ohlášky Svatá Hora 12. září 2021  

24. neděle v mezidobí, cyklus B  

 

Liturgie tohoto týdne: 

- v pondělí 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele 
církve 

- v úterý 14. září máme svátek Povýšení svatého kříže 
- na středu 15. září připadá památka Panny Marie bolestné 
- ve čtvrtek 16. září je památka sv. mučednice Ludmily. Letos slavíme 1100. 

výročí její mučednické smrti. Program oslav v Praze a na Tetíně je na 
stránkách www.cirkev.cz nebo na stránkách pražského arcibiskupství.  

  

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. 

Po celý týden se před odpolední mší svatou modlíme růženec. 

 

Další oznámení: 

V pátek 17. září se v 19 hodin na Březových Horách v kostele sv. Vojtěcha 

uskuteční hodinová adorace s písněmi chval. Ještě předtím je v 18 hodin mše 

svatá.  

Výuku náboženství chceme zahájit od října. Prosíme rodiče, kteří chtějí své 

děti přihlásit, aby tak učinili v sakristii. Zatím jsou přihlášeny čtyři děti. V týdnu 

po 20. září, až budeme vědět kolik dětí a v jakém věku je přihlášených, 

proběhne schůzka s rodiči.  

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. Případné dotazy k této události zodpoví 

P. Jozef Novák, CSsR.  



Další informace naleznete v předsíni baziliky, na plakátech v nástěnkách nebo 

na internetových stránkách Svaté Hory. 


