
Ohlášky Svatá Hora 26. září 2021  

26. neděle v mezidobí, cyklus B  

 

Liturgie tohoto týdne: 

- v pondělí 27. září je památka sv. kněze Vincence z Paula 
- v úterý 28. září je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa. 

Je to doporučený svátek. Mše svaté budou jako ve všední den – v 7:00, 
9:00 a 17:00 

- ve středu 29. září je svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela  
- ve čtvrtek 30. září je památka sv. Jeronýma 
- v pátek 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Zároveň se jedná 

o první pátek v měsíci  
  

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: 

Dnes probíhá vyhlášená svatováclavská sbírka na církevní školství. 

V pátek 1. října se v 18:00 v budově proboštství uskuteční setkání mladých.  

V neděli 3. října ve 14:00 bude letošní poslední varhanní půlhodinka. 

Tentokrát zahraje Pavel Šmolík, svatohorský regenschori. 

V neděli 3. října se bude v ambitech konat dobročinná akce s názvem Říjnový 

koláč – a to v čase od 8 do 13 hodin. Jedná se o aukci domácích pekařských 

výrobků. Získaný výtěžek bude věnován na podíl pro další etapu zrestaurování 

soch a opravu balustrády kolem baziliky. Kromě zakoupení pekařských 

výrobků můžete akci též podpořit věnováním vlastních pekařských výrobků 

(doneste v den konání). Podrobnější informace získáte na telefonu 731 619 

800 u p. Jechortové nebo v sakristii. Na tento účel je možné také přispět v 



sakristii nebo poukázáním daru na účet farnosti. Všem dárcům již nyní 

děkujeme. 

Zveme Vás na mši svatou s mládeží, která se bude konat 24. října v 10:30 

v kostele sv. Jakuba v Příbrami.  

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. 


