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              Výročí a jubilea 

Jeho Milost, opat strahovský, Michael Josef Pojezdný, 

O.Praem., oslaví v neděli 25. června padesáté výročí svého 

kněžského svěcení.   

Narodil se 17.7.1943 v Jihlavě, na kněze byl vysvěcen 25.6. 

1967 a 11.2.1970 vstoupil do premonstrátského řádu. V 

duchovní správě působil v  letech 1972 - 1977 v Dubňanech 

na Hodonínsku a v období 1977 - 1990 v Osové Bitýšce na 

Vysočině. Opatem strahovským byl zvolen tajně 29.9. 

1987 při volební kapitule v kostele v Rožné nad Pernštej-

nem. 

Za komunistické totality se účastnil boje proti komunismu. 

Po roce 1989 obnovil řeholní život v pražském Strahovském 

klášteře. 

V roce 2006 mu byl prezidentem republiky Václavem Klau-

sem propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající 

zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lid-

ských práv. 

Předsedá Konferenci vyšších představených mužských řeho-

lí v ČR a je hlavou Českomoravské cirkárie premonstrátské-

ho řádu. 

Oslavenci k jubileu blahopřejeme a vyprošujeme hojnost 

Božího požehnání a pevné zdraví do dalších let! 



11. června v den Slavnosti Nejsvětější Trojice, udělí opat 

Michael Josef Pojezdný, O. Praem. při pontifikální mši svaté 

od 10 hodin svátost biřmování pěti mladým farníkům. Po 

skončení mše svaté bude připraveno pro účastníky boho-

služby pohoštění v Sala terreně. Všichni jsou srdečně zváni! 

16. června - při večerní mši svaté vzpomeneme třetí výročí 

úmrtí bratra Gilberta. Dej mu Pán Bůh věčnou slávu! 

17. června -  od 18 hodin bude sloužena slavná mše svatá, 

při které  bratr Cyril Tomáš Matějec, O.Praem. složí do ru-

kou opata Michaela Pojezdného, O.Praem. slavné sliby. 

18. června - při mši svaté od 10 hodin přijme bratr Cyril To-

máš Matějec, O.Praem. z rukou Otce biskupa Františka Rad-

kovského jáhenské svěcení. 

25. června - při dopolední mši svaté přijmou bratři Hyacint 

Pavel Kuchta, O.Praem. a Cyril Tomáš Matějec, O.Praem. 

kněžské svěcení z rukou Otce biskupa Františka Václava Lob-

kowicze, O.Praem. 

25. června - od 18 hodin primiční mše svatá novokněží P. 

Hyacinta Pavla Kuchty, O.Praem. a P. Cyrila Tomáše Matěj-

ce, O.Praem., po mši svaté udílení novokněžských požehná-

ní. 

         Mimořádné akce Strahov                        Svátky a slavnosti na Strahově                    Kapucíni na Hradčanech a Loreta 

Mše svaté - neděle od 8.30 hodin, pondělí-pátek od 18 

hodin. 

Lectio divina (rozjímání nad nedělními liturgickými tex-

ty), každé úterý po mši svaté kromě prvního úterý 

v měsíci. 

První úterý měsíci během školní roku od 19.30 hodin v 

kapli sv. Vavřince mše svatá pro mládež, první pátek v 

měsíci po mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci 

Páně. 

3. června - Poutní sobota v Loretě. Od 18 hodin mše 

svatá v kostele Narození Páně, po ní loretánská pobož-

nost v ambitu. 

7. června -  výroční den posvěcení kostela Narození 

páně v Loretě (1737), slavná mše sv. v 18 hodin 

      - Otevřený kůr kostela Narození Páně. Nenechte si 

ujít komentovanou prohlídku barokních loretánských 

varhan 

      - Benefice Večerů u kapucínů od 19 hodin ve velkém 

refektáři kláštera. Během večera vystoupí soubor staré 

hudby Alla breve a zahraje skladby českých a evrop-

ských skladatelů 13.-18. století.  

9. června  - Noc kostelů u Panny Marie Andělské. 

16. června - výroční den posvěcení klášterního kostela 
Panny Marie Královny andělů (1602), slavná mše sv. v 
18 hodin. 

4. června  -  Slavnost Seslání  Ducha Svatého. Od 10 hodin 

pontifikální mše svatá a v 18 hodin slavná mše svatá, při které 

zazní Theresienmesse od  Josepha Haydna a Veni Sancte Spiri-

tus od W. A. Mozarta, obojí v podání Strahovského chrámové-

ho sboru a orchestru pod vedením Vladimíra Roubala.   

 

6. června  - svátek  sv. Norberta.  Od 18 hodin pontifikální mše 

svatá, při které zazní Missa solemnis in C od W. A. Mozarta v 

podání Strahovského chrámového sboru a orchestru pod vede-

ním Vladimíra Roubala. 

 

6. - 9. června výstav Nejsvětější Svátosti oltářní v kapli sv. Nor-

berta, a to v úterý, středu a čtvrtek od 12 do 17 hodin, v pátek 

od 14 do 17 hodin. 

 

11.  června - Slavnost Nejsvětější Trojice. Pontifikální mše sva-

tá při příležitosti této slavnosti od 10 hodin. 

 

15. června - svátek Těla a Krve Páně.  Mše svatá od 18 hodin.  

 

23. června - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, slavná mše 

svatá od 18 hodin. 

 

24. června - Slavnost Narození sv.  Jana Křtitele, slavná mše 

svatá od 18 hodin. 

 

29. června  - Slavnost sv. Petra a Pavla, od 18 hodin slavná 

mše svatá, při které zazní Missa Papae Marcelli a moteto Tu es 

Petrus od G. P. Palestriny v podání Amici musicae antique pod 

vedením Jaroslava Orla. 

 

 

 

 

 


