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Hle praví Bůh: "Hle, můj Služebník, kterého 
podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalí-
bil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům 
přinese právo. Nalomenou třtinu nedolomí, 
doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašo-
vat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud 

nezaloží na zemi právo." (Iz 42,1-4) 

Redakční rada  Farních zpráv 

Anna Žáková - azakova@email.cz 

Blanka Orlová - orlova8@seznam.cz 

Milan Kvíz - milan.kviz@volny.cz 

 

Římskokatolická farnost u baziliky  

Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově 

Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1 

tel: 220 517 208 / GSM: 777 742 164 

e-mail: knez@farnoststrahov.cz 

www.farnoststrahov.cz 

 

 

 

Andělský strom  -  Farní charitě se z vybrané sbírky podaři-

lo pořídit dárky pro 20 dětí a ještě významně ušetřit na 

poštovném a balném. Ušetřenou částku ve výši 4.691 Kč 

Farní charita přidala do kasiček Tříkrálové sbírky. 

Vánoční sbírka hraček  -  na Štědrý den při mši svaté v 

16:00 proběhla tradiční Vánoční sbírka hraček pro děti z 

uprchlických táborů.  Hračky byly předány dětem v zaří-

zení pro zajištění cizinců v Bělé pod Bezdězem a v inte-

gračních azylových střediscích v Brně a v Ústí nad La-

bem. 

Tříkrálová sbírka -  proběhla na Strahově ve dnech 1. 

ledna a  8. ledna.  Letos se vybralo rekordních 29.002,- 

Kč (vloni 15.108,- Kč). 65% (tzn. 18.851,- Kč) z výtěžku 

sbírky daruje Farní charita na Nízkoprahovému denní-

mu centru pomoci pro ženy v nouzi v Praze 1. 

 

Farní charita Strahov 

Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1 

tel.: 608 703 250 / e-mail: info@charita-strahov.cz 

www.charita-strahov.cz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. prosince - se v sále Boženy Němcové v Památníku 

písemnictví konala mikulášská  nadílka  pro děti z far-

nosti a děti  zaměstnanců Památníku písemnictví. Zá-

bavné odpoledne svým 

milým slovem zahájil 

pan opat a  po zazpívá-

ní adventních písní a 

shlédnutí hry o svaté 

Dorotě, přišel svatý 

Mikuláš a všem  dětem  

štědře naděloval. 

 

 

 

 

22. prosince  -  si Pán na věčnost povolal Pátera Pavla 

Bohumila Petřinu, O Praem, bývalého strahovského 

převora. Páter Petřina se narodil 2. ledna 1926. Odešel 

na věčnost v požehna-

ném věku 91 let. Páter 

Pavel byl skvělý člověk a 

Bohem požehnaný kněz. 

Děkujeme Pánu Bohu za 

jeho život i za to, že 

jsme mohli být v jeho 

blízkosti. 

 

 

 

 

 

    Ohlédnutí za loňským rokem      Svátky a plánované akce         Pravidelné farní akce 

5. února  -  farní kafe, pravidelné setkání farníků po do-

polední nedělní mši svaté v prostorách kláštera.  

Každé pondělí od 15:00 hodin výuka náboženství mlad-

ších dětí od 1. do 3. třídy na faře pod vedením bratra 

Zikmunda. Veškeré informace o výuce je možné získat 

přímo u něj po mši svaté v sakristii strahovské baziliky. 

Každé úterý v měsíci se v klášteře u kapucínů na Hradča-

nech koná po večerní mši svaté „Lectio divina“ rozjímání 

nad nedělními liturgickými texty. 

Každou první středu v měsíci se v 19:00 hodin konají v 

klášteře bratří kapucínů na Hradčanech benefiční kon-

certy ve prospěch neziskových organizací pod názvem 

„Večery u kapucínů“. 

Každou druhou středu v měsíci  po večerní mši svaté se ve 

farní klubovně koná modlitební společenství pod vedením 

sestry Marietty. 

Všechny středy v měsíci dopoledne od 10:00  hodin 

setkání seniorů na faře pod vedením bratra  Zikmunda. 

Každý čtvrtek po mši svaté probíhá pravidelný úklid 

kostela, sledujte prosím vývěsku a ohlášky, která ze sku-

pin bude mít úklid zrovna na starosti. 

Každé pondělí a čtvrtek se od 19:15 konají v přízemí 

fary pravidelné zkoušky Strahovského chrámového sbo-

ru „Collegium Strahoviense“ pod vedením regenschori-

ho Vladimíra Roubala. 

Každou druhou neděli v měsíci před dopolední mší sva-

tou se od 9:00 hodin koná  setkání ministrantů s jáhnem 

Hyacintem v sakristii strahovské baziliky. 

  

2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu tzv. Hromnice, 

mše svatá v 18:00 hodin ve strahovské bazilice. 

 

8. února  -  příprava zájemců o službu akolyty po večerní mši 

svaté v sakristii strahovské baziliky. 

 

11. února - památka Panny Marie Lurdské,  světový den ne-

mocných, mše sv. v 18:00 hodin ve strahovské bazilice. 

 

22. února - svátek Stolce Sv. Petra,  mše sv. v 18:00 hodin ve 

strahovské bazilice. 

 

22. února  - příprava zájemců o službu akolyty po večerní mši 

svaté v sakristii strahovské baziliky 

 

25. února  - Letos poprvé uskutečníme jako farnost ve spolu-

práci s Farní charitou Strahov na Strahově Masopust. Celé 

masopustní rejdění  začne 

v Letním refektáři kláštera 

od 14:00 hodin. V refektáři 

bude průvod dětských masek 

(které si připravte doma), 

následně budou všichni 

účastníci v maskách oceněni 

a všichni přítomní jsou zváni 

na masopustní pohoštění. 

Pro děti bude připraveno 

něco libového a limo, pro 

rodiče bude připraveno piv-

ko, jitrnice a jelítka. Proto je 

nutné hlásit počty v sakristii u jáhna Zikmunda po každé mši 

svaté. Nejpozději však do 19. 02. Masopust ukončíme v 17:00 

hodin. 
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