Svátek všech svatých a Vzpomínka na
všechny věrné zemřelé

Strahovské

1. listopadu - Slavnost Všech svatých, mše svatá v 18:00

Farní zprávy

hodin v bazilice.
2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, ve
14:00 hodin modlitba svatého růžence ve hřbitovní kapli
v Nebušicích, ve 14:30 hodin tamtéž mše svatá. V 18:00
hodin mše svatá v bazilice, při ní zazní Requiem d-moll od
W.A. Mozarta v podání Strahovského chrámového sboru
a orchestru pod vedením Vladimíra Roubala.
Ve dnech 1. a 2. listopadu je možné pro duše v očistci
získat plnomocné odpustky za těchto podmínek:
1)
svatá zpověď
2)
svaté přijímání
3)
návštěva kostela spojená s modlitbou Otče náš a
Věřím v Boha.
Dále je možné plnomocné odpustky pro duše v očistci
získat při návštěvě hřbitova, kdy se zde pomodlíme za
všechny věrné zemřelé. (Modlitba může být i vnitřní).
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Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
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Říjen 2017

Pravidelné akce ve farnosti

Pravidelně každé pondělí v klubovně na faře probíhá od
15:15 hodin výuka náboženství a příprava na první svaté
přijímání dětí z farnosti od prvních do pátých tříd, které se
na výuku a přípravu přihlásily. Výuku a přípravu vede bratr
Zikmund.
Pravidelně každou středu dopoledne v 10.00 hodin na faře
setkání seniorů, které vede bratr Zikmund.
Každou středu po večerní mši svaté se schází modlitební
společenství, které duchovně vede sestra Marietta.
Každou druhou středu v měsíci se po večerní mši svaté koná
v sakristii kostela příprava na akolytát, pokud se účastníci
nedohodnou jinak.

Stalo se v září

24. září odpoledne se uskutečnil již čtvrtý ročník Memoriálu
Vojty Orla. I přes nepříznivé počasí se sešlo 38 dětí a 34 dospělých, kteří si s nadšením zahráli
fotbal. Bylo to příjemné odpoledne
a všichni se těší, že dá-li Pán Bůh,
sejdeme se příští rok na jubilejním
5. ročníku Memoriálu. Velký dík
patří všem zúčastněným, ale hlavně milým bratřím kapucínům za
poskytnutí krásného prostoru zahrady kláštera.

Každý čtvrtek po mši svaté probíhá pravidelný úklid kostela,
sledujte prosím vývěsku a ohlášky, která ze skupin bude mít
úklid na starosti.
Každý týden před nedělní mší svatou probíhá pravidelná
příprava žen a dětí z farnosti, které zajišťují scholu při mši
svaté.
Po celý měsíc říjen se před každou večerní mší svatou a v
neděli před dopolední mší svatou modlíme svatý růženec.
8. října - po dopolední mši svaté pravidelné setkání farníků
při nedělní kávě (Farní kafe). Prosíme farníky o zajištění pohoštění ke kávě.
8. října - zahájení 35. ročníku Mezinárodního hudebního
festivalu Talichův Beroun, na kterém vystoupí v kostele sv.
Jakuba v Berouně náš varhaník Vladimír Roubal s žesťovým
souborem.

29. září - v 10 hodin dopoledne proběhla slavnostní mše svatá,
při níž si opat Michael připomněl výročí 50 let kněžství a 30 let
zvolení strahovským opatem. Slavnostní mše svaté se zúčastnil
generální opat premonstrátského řádu a opati, biskupové a
kněží českých, moravských a slovenských diecézí.

Říjnové aktuality

5. října si bratr Damián připomněl výročí 30 let od
složení slavných slibů. Milému oslavenci přejeme hodně
zdraví a hojnost Božího požehnání a milosti do dalších
let. Těšíme se s ním a děkujeme Pánu Bohu za něj.

Otec Vojtěch Dvouletý, rektor kostela Panny Marie Andělské a Narození Páně a také člen Pastorační rady Strahov, byl s účinností od října 2017 ustanoven jako duchovní správce české farnosti
v Chicagu. Otci Vojtěchovi
vyprošujeme hojnost Božího
požehnání v jeho novém,
dalekém působišti. Bude
nám všem velmi chybět a
pevně doufáme, že s námi
zůstane v kontaktu.

1. října 2017 nás navždy opustil jáhen Kosma František
Pavelek, O. Praem. Narodil se 21.11.1950 v Opavě. Obláčku měl 30.9.1985, slavné
sliby složil tajně 5.10.1987.
Jáhenské svěcení měl na Strahově 29.6.2012. 14 let žil v
Milevském klášteře. Zemřel
doma v Opavě 1. října 2017,
pochován byl tamtéž 6. října
2017.

