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Tak Bůh miloval svět. My jsme nakloněni milovat to, 

co cítíme, že potřebujeme, a po čem toužíme. Bůh 

však až do konce miluje svět, tedy nás, takové, jací 

jsme. Kéž bychom byli svobodní od pomíjejících věcí, 

které jsou dočasné a mizí v nicotě. Kéž nám stačí On, 

který je životem, spásou, vzkříšením a radostí. 

(Papež František 3.11.2015) 

Římskokatolická farnost u baziliky  

Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově 

Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1 

tel: 220 517 208, e-mail: knez@farnoststrahov.cz 

www.farnoststrahov.cz 

     Události a akce v květnu 

Pouť za obnovu Mariánského sloupu 

V sobotu 20. května se uskuteční tradiční Pouť za obnovu 

Mariánského sloupu na Staroměstském  náměstí.  Pouť začne 

v 11 hodin ve strahovské bazilice mší sv., kterou bude sloužit  

předseda Moravsko-slezské křesťanské akademie P. Jiří Koní-

ček. Po mši sv. se účastníci vydají k soše Panny Marie z Exilu v 

zahradě Strahovského kláštera. 

Výročí a jubilea 

Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem oslaví v 

úterý 23. května čtyřicáté výročí kněžského svěcení.   

Do Královské kanonie premonstrátů v Praze na Straho-

vě vstoupil r. 1970, na kněze byl vysvěcen v Krakově r. 1977. 

V letech 1989 - 2006 působil 

jako rektor strahovské bazili-

ky, 16 let byl strahovským 

farářem  (1991 - 2006).   

R. 1988 získal titul doktora 

práv na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze, 

následovalo studium kano-

nického práva na papežské 

Univerzitě Jana Pavla II. v 

Lublinu. R. 2002 získal titul 

docenta a r. 2008 byl jmenován profesorem.  

Od r. 1996 přednáší kanonické právo na Fakultě právnické 

Západočeské univerzity v Plzni a od r. 2002 kanonické právo, 

konfesní právo a teorii a filosofii práva na Katolické teologic-

ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

R. 1996 byl jmenován církevním soudcem, od r. 2009  předse-

dá Metropolitnímu církevnímu soudu Arcidiecéze pražské.  

Oslavenci k jubileu blahopřejeme a vyprošujeme hojnost 

Božího požehnání a pevné zdraví do dalších let! 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A1_kanonie_premonstr%C3%A1t%C5%AF_na_Strahov%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A1_kanonie_premonstr%C3%A1t%C5%AF_na_Strahov%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/1977
https://cs.wikipedia.org/wiki/1989
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Strahov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Strahov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Strahov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanonick%C3%A9_pr%C3%A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konfesn%C3%AD_pr%C3%A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_teologick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Karlovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_teologick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Karlovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha


Pletení pomlázek  

Na Květnou neděli odpoledne se v zahradách kapucínského 

kláštera na Hradčanech konalo tradiční pletení velikonočních 

pomlázek. Počasí přálo, bylo nezvykle teplo, a tak všichni 

zúčastnění (cca 30) strávili příjemné odpoledne pletením 

pomlázek, opékáním buřtů a probíráním tradičních veliko-

nočních zvyklostí. Velký dík patří bratrům kapucínům za po-

skytnutí milého pohostinství na jejich krásné zahradě a stra-

hovskému panu faráři za zajištění občerstvení. 

 

Setkání tvůrců farních tiskovin a farních webových 

stránek na Arcibiskupství pražském 

Ve středu 19. dubna se konalo na Arcibiskupství pražském 

setkání tvůrců farních tiskovin a webových stránek z pražské 

arcidiecéze. Nejprve představili své projekty zástupci farnos-

tí, následovala prezentace projektů pražského arcibiskupství 

a vše uzavřela diskuze. Přítomní zástupci Katolického týdení-

ku a Rádia Proglas nabídli bezplatnou propagaci farních akcí. 

Na závěr zavítal mezi přítomné i kardinál Dominik Duka.  

 

         Akce ve farnosti v dubnu        Svátky a slavnosti v květnu          Pravidelné farní akce   

14. května -  farní kafe, pravidelné setkání farníků po 
dopolední nedělní mši svaté v prostorách kláštera.  
 
Z dalších pravidelných akcí připomínáme zejména tyto: 

Každou druhou středu v měsíci se po večerní mši svaté 

koná v sakristii kostela příprava na akolytát, pokud se 

účastníci nedohodnou jinak. 

Každý čtvrtek po mši svaté probíhá pravidelný úklid 

kostela, sledujte prosím vývěsku a ohlášky, která ze 

skupin bude mít úklid zrovna na starosti. 

Příprava na svátost biřmování  -  každý týden se koná 

příprava na svátost biřmování, které bude ve  strahov-

ské bazilice udělováno dne 11. června 2017. Pravidelné 

schůzky  biřmovanců  se konají  každé úterý v 18:30 

hod. v klubovně na faře. 

 

_____________________________________________ 

 

Kapucíni na Hradčanech a Loreta 

Poutní soboty v Loretě  -  každou první sobotu v měsíci 

je  v 18:00 hodin mše svatá v Loretě na Hradčanech. 

10. května - koncert Societas Musicalis. Na programu 

jsou Mariánská moteta. Podrobnosti na stránkách 

www.kapucini.cz 

17. května - Otevřený kůr kostela Narození Páně  - mi-

mořádná příležitost zúčastnit se komentované prohlídky 

barokních varhan kostela Narození Páně, a to v časech 

9:00, 10:00, 11:00 a 14:00 hodin. 

8. května - slavnost Panny Marie Prostřednice všech milostí,  

mše svatá v 18:00 hodin v bazilice. 

 

12. května - výročí posvěcení katedrály sv.  Víta, Václava a 

Vojtěcha, mše svatá v 18:00 hodin v katedrále. 

 

13. května - 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Česká 

biskupská konference na svém zasedání schválila program 

Fatimského jubilea. Jubileu Fatimy je věnován zvláštní význam 

nejen v ČR, ale zejména po celém světě. Připojte se k národní 

pouti do Fatimy, nebo přijďte pozdravit sochu Panny Marie z 

Fatimy při putování po katedrálách naší země. Podrobný pro-

gram je na stránkách jubilea ww.fatima2017.cz 

 

15. května  -  svátek svatého Jana Nepomuckého provázejí 

tradiční Svatojanské  slavnosti NAVALIS. Slavnosti začínají poutí 

k nově opravené soše sv. Jana Nepomuckého na Pohořelci, kde 

bude socha požehnána. Po požehnání sochy i poutníků se  

všichni odeberou do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde 

bude v 18:00 hodin sloužena slavnostní mše svatá. Po skončení 

mše svaté program pokračuje na Karlově mostě a na Vltavě. 

Podrobnosti o průběhu slavností najdete na stránkách 

www.navalis.cz 

 

25. května  - Slavnost Nanebevstoupení Páně. V 18:00 hodin 

bude v bazilice sloužena pontifikální mše svatá. Slavností Nane-

bevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na Slavnost Se-

slání Ducha svatého, která letos připadá na 4. června. 

 

Po celý měsíc květen se ve strahovské bazilice konají  

májové pobožnosti, a to vždy po večerní mši svaté. 

 


