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VÁNOCE 2020 VE FARNOSTI MARIÁNSKÉ HORY 
Upravený program navazuje na vládní opatření ohlášená 23. 12. 2020 

 

Betlémské světlo u betléma   (čtvrtek 24. 12. od 10.00 do 12.30 v M. Horách)  

Na Štědrý den bude otevřený kostel a přístupný betlém od 10 h do 12.30. Množství osob v kostele 

bude u vstupu regulováno podle platných vládních nařízení. Z kostela si můžete domů odnést 

plamen Betlémského světla. Tradiční odpolední otevírání betléma se letos nekoná. 

Půlnoční bohoslužba (24. 12.) 

Půlnoční mše sv. v 22 h v M. Horách. Max. kapacita 108 osob. Vstup bez rezervace až do naplnění 

kapacity. Po skončení mše svaté zazní z průčelí kostela na náměstí vánoční koledy v podání 

trubačů.  

Slavnost narození Páně (25. 12.)   

Mše sv. v 7.30 v Nové Vsi a v 8.45 a 10.00 v Mariánských Horách. Vstup na bohoslužby bez 

rezervace až do naplnění max. kapacity 108 osob v M. Horách a max. 17 osob v Nové Vsi. 

Svátek svatého Štěpána (26. 12.)    

Mše sv. v 7.30 v Nové Vsi a v 9.30 v M. Horách. 

Mše sv. v 17.30 v M. Horách z nedělního svátku Svaté Rodiny. Vstup na bohoslužby bez rezervace 

až do naplnění max. kapacity 108 osob v M. Horách a max. 17 osob v Nové Vsi. 

Přístupný betlém   (v M. Horách v pátek 25. 12. od 14 do 18 h a v sobotu 26. 12. od 14 do 17.30) 

Svátek Svaté Rodiny (27. 12.)    

Mše sv. v 7.30 a v 9.30 v M. Horách. Max. kapacita 54 účastníků bohoslužby. Na bohoslužby je 

nutné si rezervovat místo. Od 8.30 do 9.15 je zájemcům individuálně podáváno svaté přijímání. 

Poslední den roku (31. 12. )  

Od 15 do 17 h v M. Horách děkovná adorace. 

V 17 h mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie. Nutnost rezervace na bohoslužbu. 

Nový rok – slavnost Matky Boží, Panny Marie (1. 1. 2021)    

Mše sv. v 7.30 a 9.30 v M. Horách. Na bohoslužby je nutné rezervovat si místo. Od 8.30 do 9.15 je 

zájemcům individuálně podáváno svaté přijímání.  
 

Do 26. 12. 2020 je celkový počet účastníků bohoslužby omezen v Mariánských Horách na 108 

osob, v Nové Vsi na 17 osob (20 % kapacity míst na sezení). Vstup na bohoslužby je bez 

rezervace až do naplnění dovolené kapacity. Pak bude kostel uzavřen. 

Od neděle 27. 12. 2020 je celkový počet účastníků omezen jen na 10 % kapacity míst na 

sezení, tzn. na 54 osob v M. Horách. Pro vstup na nedělní a slavnostní bohoslužby je nutná 

rezervace osobně v sakristii nebo telefonicky na tel. 730 522 000 ve středu a pátek od 16.00 

do 16.30. Je možné rezervovat bohoslužby až do 10. ledna (ukončení vládních opatření). 

Od 27. 12. až do odvolání se v Nové Vsi nekonají bohoslužby z důvodu nízké kapacity kostela. 

Mešní úmysly z Nové Vsi budou slouženy v M. Horách. 

Celkový počet účastníků je omezen vládními nařízeními (20 % kapacity míst na sezení). 

Bohoslužby v Mariánských Horách se může účastnit max. 108 osob, bohoslužby v Nové Vsi 

max. 17. osob. Je nám líto, ale po naplnění kapacity nebude dalším osobám umožněn vstup 

do kostela. Přístup na bohoslužby není omezen žádným rezervačním systémem ani 

vstupenkami. Do kostela smí vstoupit jen osoby se zakrytými horními dýchacími cestami. 
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