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Římskokatolická farnost u baziliky  
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tel: 220 517 208, e-mail: knez@farnoststrahov.cz 

 Memoriál Vojty Orla 

Neděle 24. září 

Již po čtvrté se letos bude konat v zahradách Kapucínského 

kláštera na Hradčanech  Memoriál Vojty Orla.  

Začátek akce je ve 14 :30 hodin, vstup je jako vždy z Kapu-

cínské ulice. Pohoštění a ceny zajistí pan farář Hugo. Těší-

me se na příjemné odpoledne plné zábavy a sportovního 

nadšení.  

Všichni jste srdečně zváni, na věku nezáleží. 



 

3. září - pravidelné nedělní farní kate, první v novém školní 

roce. Všechny srdečně zveme. 

4. září - po večerní mši svaté proběhne jednání ekonomické 

rady farnosti. 

6. září – bude v 10. hodin dopoledne v klubovně první setká-

ní seniorů v tomto školním roce. Po večerní mši svaté v 18 

hodin bude v sakristii setkání těch, kteří se připravují na  

akolytát. 

11. září - bude po večerní mši svaté v sakristii zasedání pas-

torační rady farnosti. Po jejím jednání by již měl být znám 

termín konání tradičního společenského večera farnosti, tzv. 

„Farního Silvestra“ a termín konání Mikulášské nadílky. 

Od října - začne pravidelná výuka náboženství pro děti od 

prvních do pátých tříd. Rodiče, kteří budou mít zájem o výu-

ku náboženství prosíme, aby nahlásili své dítě nejpozději do 

20. září u bratra Zikmunda kdykoliv po mši svaté v sakristii.  

Od října - začne také příprava dětí na první svaté přijímání. 

Rodiče, kteří budou mít zájem o přípravu dítěte na první 

svaté přijímání prosíme, aby nahlásili své dítě nejpozději do 

20. září u bratra Zikmunda kdykoliv po mši svaté v sakristii.  

 

O přesných termínech konání těchto i dalších pravidelných 

akcí ve farnosti budete informováni v pravidelných ohláš-

kách, farních zprávách a na farním webu. 

         Pravidelné akce ve farnosti      Svátky a slavnosti na Strahově                         Jubilea a výročí 

Jeho Milost, opat strahovský, Michael Josef Pojezdný, 

O.Praem.,  si  dne 29. září, na svátek svatých archandělů 

Michaela, Gabriela a Rafaela, připomene při mši svaté v 

10 hodin  padesát let kněžství a třicáté výročí zvolení 

strahovským opatem. 

 

 

Oslavenci k jubileu blahopřejeme a vyprošujeme      

hojnost Božího požehnání a pevné zdraví do dalších 

let! 

 

8. září -  svátek Narození Panny Marie. Mše sv. v 18 hodin v 

bazilice. 

 

14. září - svátek  Povýšení svatého Kříže.  Mše sv. v 18 hodin  

v bazilice. 

 

15. září -  Panny Marie Bolestné. Mše sv. v 18 hodin v bazilice. 

 

16. září  - svátek sv. Ludmily. Mše svatá v 18 hodin v bazilice. 

 

17. září - na třetí neděli v září připadá oslava výročí posvěcení 

baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Slavná mše  

svatá bude v 10 hodin dopoledne a v 18 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. září - svátek sv. Matouše. Mše svatá od 18 hodin.  

 

28. září - Slavnost sv. Václava. Slavná mše svatá od 18 hodin.  

 

29. září - svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Ra-

faela. Slavná mše svatá od 18 hodin.  

 


