
Ohlášky Svatá Hora 10. října 2021  

28. neděle v mezidobí, cyklus B  

 

Liturgie tohoto týdne: 

- v pondělí 11. října je památka sv. Jana XXIII., papeže 
- ve středu 13. října v 15.00 bude zde v bazilice pohřeb P. Vladimíra 

Jedličky CSsR. Pohřební mši svaté bude předsedat otec biskup Karel 
Herbst. Po mši svaté bude tělo našeho spolubratra Vladimíra uloženo do 
hrobu redemptoristů na příbramském hřbitově.  

- ve středu 13. října nebude mše svatá v 17.00!!! V ten den bude mše 
svatá v 7.00, v 9.00 a pohřební v 15.00. 

- v pátek 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše (z Ávily), učitelky církve 
- v sobotu 16. října máme památku sv. redemptoristy Gerarda Majelly, 

řeholního bratra, patrona a přímluvce maminek v požehnaném stavu a při 
problémech v těhotenství. Po mši svaté v 17.00 bude modlitba ke sv. 
Gerardovi a uctění jeho ostatků 

 

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: 

Při říjnovém koláči se minulou neděli v ambitech vysbíralo úctyhodných 

17 062,-- Kč. Jak doufáme, bude možné získat dotace od Středočeského kraje 

na další etapu opravy soch na horním ambitu. Peníze z říjnového koláče 

chceme použít k platbě naší spoluúčasti.  

Od čtvrtka 14. do soboty 16. října se zde bude konat třetí ročník Břízovských 

slavností. Kromě mše svaté k uctění památky P. Karla Břízy CSsR, která bude 

ve čtvrtek v 17 hodin, bude znít v tyto dny při liturgii například i gregoriánský 

chorál. Při koncertech pak zazní skladby věnované přímo svatohorské bazilice 



a uskuteční se i koncert ruské duchovní hudby. Program slavností je na 

plakátech.  

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. 


