
Ohlášky Svatá Hora 18. prosince 2022 

4. neděle adventní, cyklus A  

Liturgie: 

- V sobotu 24. prosince jsou v 6.00 roráty. Ty bude sloužit apoštolský 

nuncius v České republice, Mons. Thaddeus Okolo. Další mše sv. je v 9.00. 

Večer pak začíná doba vánoční. Půlnoční mše sv. je v 16.00.  

- V neděli 25. prosince je Slavnost Narození Páně. Je to zasvěcený svátek. 

Mše sv. jsou v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. jsou zpívané 

české nešpory.  

- V pondělí 26. prosince je Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše sv. 

jsou v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30.  

- V úterý 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše sv. 

jsou v 7.00, 9.00 a 17.00. Po každé mši sv. budeme žehnat víno, které si 

můžete donést.  

- Ve středu 28. prosince je Svátek sv. Mláďátek, mučedníků. Mše sv. jsou 

v 7.00, 9.00 a 17.00. 

- V pátek 30. prosince je Svátek sv. rodiny. Mše sv. jsou v 7.00, 9.00 a 

17.00. Při všech mších sv. bude obnova manželských slibů.  

- V sobotu 31. prosince končí kalendářní rok. Mše sv. jsou v 7.00, 9.00 a 

17.00 hodin. Ve 22.30 pak bude mše sv. na poděkování a budeme prosit o 

Boží ochranu a pomoc do nového roku. Po mši sv. promítneme krátkou 

prezentaci za rok 2022 a před půlnocí se přesuneme z baziliky na 

Svatohorské náměstí. 

- V neděli 1. ledna je Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Je to zasvěcený 

svátek. Mše sv. jsou v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Mši sv v 11.00 bude 

celebrovat apoštolský nuncius v České republice, Mons. Thaddeus Okolo. 

Po odpolední mši sv. jsou zpívané české nešpory.  

   

Další oznámení: 

Poslední koncert z cyklu Adventní advent se pod názvem Blahoslavenství 

uskuteční ve středu 21. prosince. V 19.00 zazní hudba nejen Radka Rejška na 

biblické texty.  

Ve čtvrtek 22. prosince se v 16.00 v Mníšecké kapli uskuteční vernisáž 

výstavy betlémů. Otevřeno bude do 1. ledna 2023 o svátcích denně od 10.00 

do 16.00, v ostatní dny od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00. 



Betlémské světlo přinesou příbramští skauti ve čtvrtek 22. prosince po 

večerní mši sv. Světlo bude k dispozici od pátku 23. prosince až do konce 

kalendářního roku v rohové Pražské kapli.   

Svatohorské jesličky budou zpřístupněny od Štědrého dne v kapli svatého 

Ignáce. Ta je přístupná pouze vchodem od Březnické brány, nikoliv z baziliky.   

Zpívání u jesliček se bude konat 25. prosince, 26. prosince a 1. ledna, vždy 

ve 14.00.  

Vánoční koncert se bude konat v pondělí 26. prosince za dobrovolné 

vstupné. Koledy a vánoční hudba v podání barytonisty Romana Janála a 

varhaníků Jaroslava Tůmy a Pavla Šmolíka zazní od 18.00. 

I v letošním roce probíhá soutěž v kreslení pro děti. Tématem výtvarné 

soutěže je znázornění Vánoc a narození Ježíška v Betlémě. Zapojit se mohou 

všechny děti. Obrázky je možné doručit na Svatou Horu do 28. prosince.  

Vyšlo letošní poslední číslo časopisu Svatá Hora. Časopis bude k rozebrání u 

uctívání a je také v předsíni baziliky. Připomínáme, že v předsíni baziliky je 

rovněž kalendář akcí na celý liturgický rok.  


