
Ohlášky Svatá Hora 24. října 2021 – 7. listopadu 2021

30. – 32. neděle v mezidobí, cyklus B

Liturgie:

- Dnes, 24. října, prožíváme misijní neděli. Sbírka je určena na podporu misií
prostřednictvím Papežských misijních děl.

- Ve čtvrtek 28. října máme svátek sv. apoštolů Šimona a Judy.
- Na pondělí 1. listopadu připadá Slavnost všech svatých. Mše svaté jsou

jako ve všední den. Za obvyklých podmínek je možné během odpoledne a
celý následující den, 2. listopadu, získat při návštěvě kteréhokoli kostela
plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci. Kromě tří obvyklých
podmínek – svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce – je
další podmínkou při návštěvě kostela pomodlit se Otčenáš a vyznání víry.

- V úterý 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Po odpolední
mši sv. bude v dušičkové kapli pod zvonicí pobožnost za zemřelé.

- Od 1. do 8. listopadu je možné za obvyklých tří podmínek denně získávat
plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova, kde je potřeba
se pomodlit za zemřelé.

- Na čtvrtek 4. listopadu připadá památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
- V pátek 5. listopadu je první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Božského

Srdce Páně.

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:

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 mohou věřící
v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před



Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných
důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto
dovolení platí po dobu sedmi let.

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.

Otec biskup Zdenek Wasserbauer připomíná, že od pondělí 25. října 2021 je
zavedena povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo
bydliště nebo místo ubytování, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k
přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li
se výlučně o členy domácnosti. Toto se vztahuje i na bohoslužebné prostory.
Prakticky to znamená, že je při bohoslužbách třeba buď dodržovat rozestupy
1,5 metru, nebo vyžadovat nošení respirátoru od všech zúčastněných.
Respirátor nemusí používat předsedající, osoby přednášející (čtení, přímluvy,
atd.), zpěváci, členové sboru při zpěvu, snoubenci při obřadu a další osoby na
tomto obřadu přítomné. Nemusí ho také používat předškolní děti a osoby,
kterým v tom brání vážné zdravotní důvody.


