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Římskokatolická farnost u baziliky  

Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově 

Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1 

 

Jubilea 

Dne 12. dubna  2018 oslaví své čtyřicáté narozeniny 
otec převor  PaedDr. JCLic. Mgr. Bartoloměj Marián 
Čačík, O. Praem. 

Otec převor Bartoloměj  pochází z Nového Mesta nad 
Váhom. Po maturitě na gymnáziu vstoupil v roce 1996 
do Královské kanonie  premonstrátů na Strahově, kde v 
roce 2002 přijal kněžské svěcení. První kněžská léta 
působil v Jihlavě a okolních farnostech. V roce 2009 se 
vrátil zpět do kláštera na Strahov, kde dodnes působí 
jako novicmistr. V roce 2010 se stal převorem Králov-
ské kanonie premonstrátů na  Strahově. 

Kromě toho, že je Otec Bartoloměj novicmistrem a pře-
vorem, působí  také jako soudce Metropolitního církev-
ního soudu Arcidiecéze pražské a jako biskupský dele-
gát v kauze blahořečení pana kardinála Berana. 

Jubilantovi přejeme hodně zdraví, štěstí a hojnost Bo-
žích milostí! 

 
 
 



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, vede bratr Zikmund.  

Pravidelně každou středu dopoledne od 10:00 hodin 

se koná na faře setkání seniorů, vede bratr Zikmund. 

Každou středu se po večerní mši svaté schází modli-

tební společenství strahovské farnosti. 

Každý první čtvrtek v měsíci se po večerní mši svaté 

mohou zájemci zapojit do pravidelného úklidu bazili-

ky. 

Každé úterý se od 20:00 hodin koná křížová cesta na 

Petřín, sraz je u prvního zastavení.  

Každý pátek se koná křížová cesta od 17:30 hodin v 

bazilice. 

4. března - po dopolední mši svaté se koná pravidelné 

farní kafe, všichni farníci jsou srdečně zváni. 

24. března - mimořádný velikonoční úklid baziliky od 

9:00 hodin. Prosíme všechny farníky o pomoc. 

Svátost  smíření  -  příležitost k přijetí svátosti smíření 

je každý den půl hodiny přede mší svatou, a to do 

středy Svatého týdne včetně.  

Během velikonočního tridua se zpovídat nebude! 

 

         Pravidelné akce ve farnosti           Svátky a slavnosti                    Mimořádné akce 

Udělování svátosti  pomazání nemocných 

V pátek 9. března  před čtvrtou nedělí  postní, bude 

jako každý rok při večerní mši svaté v 18:00 hodin 

udělována svátost pomazání nemocných. 

Pletení velikonočních pomlázek 

Na Květnou neděli dne 25.března 2018 bude stra-

hovská farnost pořádat od 14 hodin v zahradách ka-

pucínského kláštera na Hradčanech  jako každý rok 

pletení  velikonočních pomlázek. Jde o zábavné odpo-

ledne pro rodiny s dětmi, při kterém si všichni zúčast-

nění upletou vlastní 

pomlázky, které jsou 

potřebné podle tra-

dic na velikonoční  

pondělí. 

Proutky na pomláz-

ky obstará Farní cha-

rita. Prosíme ma-

minky, aby přinesly 

nějaké pohoštění k 

pletení pomlázek. 

 

 

 

 

Bílá sobota -  od 9:00 hodin bude probíhat výzdoba 

baziliky na velikonoční vigilii a Božího Hod velikonoč-

ní. Prosíme všechny farníky o pomoc s výzdobou. 

 

 

4. března - třetí neděle postní zvaná Oculi nebo lidově také 

Kýchavá neděle. Mše svaté v 10:00 a v 18:00 hodin v bazilice. 

11. března - čtvrtá neděle postní zvaná Laetere nebo lidově 

také Družebná neděle. Mše svaté v 10:00 a v 18:00 hodin v 

bazilice. 

18. března - pátá neděle postní zvaná Judica nebo lidově také 

Smrtná neděle. Mše svaté v 10:00 a v 18:00 hodin v bazilice. 

19. března - Slavnost svatého Josefa. Mše svatá v 18:00 hodin 

v bazilice. 

25. března -  Květná neděle  -  v 10:00 hodin průvod s ratolest-

mi od kostela sv. Rocha do baziliky, pontifikální mše sv. se zpě-

vem chorálních pašijí podle sv. Matouše. Večer  v 18:00 hodin 

slavná mše svatá na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. 

29. března -  Zelený čtvrtek,  v 18:00 hodin v bazilice pontifi-

kální mše svatá na památku poslední Večeře Páně s mytím 

nohou, potom adorace v Getsemanské zahradě. 

30. března -  Velký Pátek   v  16:30 hodin křížová cesta na Pe-

tříně, v 18:00 hodin obřady  Velkého pátku se zpěvem chorál-

ních pašijí podle sv. Jana 

31. března - Bílá sobota  - ve 20:30 hodin začátek velikonoční 

vigilie se svěcením velikonoční svíce a svěcením vody. Slav-

nostní křest katechumenů a  pontifikální mše svatá. 

1. dubna  -  Zmrtvýchvstání Páně  - v  10:00 hodin pontifikální 

mše svatá, v 18:00 hodin slavnostní mše svatá, při které zazní 

Missa in D Carla Ferdinanda Pitsche v podání strahovského 

chrámového sboru a orchestru pod vedením Vladimíra Rouba-

la. 

Na Velký pátek a na Bílou sobotu bude strahovská  

bazilika otevřena nepřetržitě od 8:00 do 22:00 hodin 
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