Farní charita Strahov
Andělský strom
Od neděle 29. října do středy 15. listopadu 2017 probíhala finanční sbírka pro projekt Andělský strom. V
rámci tohoto projektu je možno pořídit vánoční dárek
pro dítě, které má jednoho z rodičů ve vězení. Společně s dárkem dostane dítě i dopis od vězněného rodiče. Výše příspěvku se pohybuje podle věku dítěte v
rozmezí 250-500 Kč. Letos se vybralo celkem 8.297,50
Kč. Tato částka postačuje na zakoupení dárků pro cca
12-15 dětí (podle jejich věku). Všem dárcům moc děkujeme!

Strahovské

Farní zprávy
Římskokatolická farnost u baziliky
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Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1

Sbírka hraček pro děti uprchlíků

Při mši svaté na Štědrý den v 16:00 hodin proběhne
jako každý rok sbírka hraček pro děti z uprchlických
táborů. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Tříkrálová sbírka
O nedělích 7. a 14. ledna 2018, vždy po mších
svatých, bude probíhat
tradiční Tříkrálová sbírka. Zájemci o koledníky
ať se hlásí u ředitele farní charity v průběhu
prosince.
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Vánoce 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. Vede bratr Zikmund.

Pravidelně každou středu dopoledne v 10.00 hodin se
koná na faře setkání seniorů, které vede bratr Zikmund.
Každou středu po večerní mši svaté se schází modlitební společenství strahovské farnosti.
Každý čtvrtek po mši svaté probíhá pravidelný úklid
kostela, sledujte prosím vývěsku a ohlášky, která ze
skupin bude mít úklid na starosti.
Upozornění
3. prosince - nebude po dopolední mši svaté pravidelné Farní kafe, vzhledem k odpolední Mikulášské besídce.
Mimořádný vánoční úklid kostela se bude konat v sobotu 16. prosince od 9:00 hodin v bazilice, všechny
farníky a příznivce prosíme o pomoc s úklidem. Občerstvení bude zajištěno, dobrou náladu si vezměte s sebou.

Vánoční program bohoslužeb bude k dispozici na vývěsce, samostatných letácích k rozebrání a na farních
webových stránkách.

Svátky a slavnosti

26. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále. Pontifikální
mše svatá bude v 10:00 hodin v bazilice. Při večerní mši v
18:00 hodin zazní Missa Cellenis - Mariazeller-Messe od
Josepha Haydna v podání strahovského chrámového sboru
a orchestru pod vedením Vladimíra Roubala.
3. prosince - první neděle adventní, mše svatá v 10:00 hodin v bazilice se zpěvem rorátů.
8. prosince - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny
prvotního hříchu, večerní mše svatá v 18:00 hodin.
10. a 17. prosince - druhá a třetí neděle adventní, mše
svatá v 10:00 hodin se zpěvem rorátů.
24. prosince - čtvrtá neděle adventní, mše svatá v 10:00
hodin v bazilice a v 16:00 mše svatá z vigilie Narození Páně, vhodná zejména pro rodiny s dětmi. Při této mši svaté
bude uspořádána tradiční sbírka hraček pro děti z uprchlických táborů. Při půlnoční mši svaté mimořádně zazní česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“ v podání
strahovského a kladenského sboru a orchestru.
27. prosince - svátek sv. Jana Evangelisty, mše svatá v
18:00 hodin v bazilice s žehnáním vína
31. prosince - svátek Svaté Rodiny, při dopolední mši svaté v 10::00 hodin mohou manželé obnovit své manželské
sliby, v 17:00 hodin bude v bazilice děkovné mše svatá na
poděkování za uplynulý kalendářní rok.
1. ledna - svátek Matky Boží Panny Marie , v 10:00 hodin
bude pontifikální mše svatá, Při večerní mši svaté v 18:00
hodin zazní česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“ v podání strahovského chrámového sboru a orchestru pod vedením Vladimíra Roubala.

Nepravidelné akce

1.prosince - Společenský večer farnosti Strahov. Jste
všichni srdečně zváni na společenské setkání strahovské farnosti, kterým se rozloučíme s církevním rokem.
Společenský večer se uskuteční v kapucínském klášteře na Hradčanech v místnosti přístupné z klášterní
zahrady. Přijďte si jen tak posedět u dobrého jídla a
pití, pivo a víno jsou v ceně vstupenky. Začátek je ve
20:00 hodin., vstup je z Kapucínské ulice, směrem od
klášterní zahrady.
3. prosince - na první neděli adventní při dopolední
mši svaté v 10:00 hodin, udělí emeritní biskup Mons.
Karel Herbst akolytát 3 farníkům, kteří se na přijetí
této služby připravovali.

3. prosince - v 15:00 hodin se v sále Boženy Němcové
v Památníku písemnictví
uskuteční farní Mikulášská besídka. Zveme
všechny děti, rodiče i prarodiče, aby přišli a společně očekávali příchod svatého Mikuláše. Vchod do
sálu je za kostelem, z prostranství u lva. Pohoštění
si farníci zajistí sami, obdobně jako na farním
kafi.

