
Ohlášky Svatá Hora 3. října 2021  

27. neděle v mezidobí, cyklus B  

Liturgie tohoto týdne: 

- v pondělí 4. října je památka sv. Františka z Assisi 
- v úterý 5. října je památka bl. redemptoristy Františka Xavera Seelose  
- ve středu 6. října při mši svaté v 17 hodin budeme slavit 160. výročí od 

převzetí Svaté Hory do duchovní správy redemptoristů 
- ve čtvrtek 7. října je památka Panny Marie Růžencové 
- v sobotu 9. října při mši svaté v 9 hodin budeme také slavit 160. výročí od 

převzetí Svaté Hory do duchovní správy redemptoristů. Po mši svaté bude 
následovat pobožnost u hrobů redemptoristů na příbramském hřbitově 

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: 

Příští neděli se bude konat vyhlášená říjnová sbírka do fondu mzdové podpory 
duchovních v pražské arcidiecézi.  

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.


