
OBŘADY SVATÉHO TÝDNE
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze

na Strahově v roce 2019

14. 4.  KVĚTNÁ NEDĚLE
 10,00  svěcení ratolestí a průvod od kostela sv. Rocha 

do baziliky, pontifikální mše sv. 
(chorální pašije podle sv. Lukáše)

 18,00  slavná mše sv. na památku vjezdu Páně do 
Jeruzaléma (zpívané pašije podle sv. Lukáše)

 18. 4. ZELENÝ ČTVRTEK
 17,00 příležitost ke sv. zpovědi
 18,00  pontifikální mše sv. na památku Večeře Páně 

s mytím nohou, po ní přenesení Nejsvětější 
svátosti do Getsemanské zahrady

 20,00 adorace v Getsemanské zahradě

 19. 4.  VELKÝ PÁTEK
 6,00  officium lectionis se zpívanými lamentacemi, 

laudy (Tenebrae) a tercie
 15,00  pontifikální obřady na památku umučení 

Páně (sbírka na Svatou zemi),
(chorální pašije podle sv. Jana)  

 21,00  kající průvod od baziliky na Petřín
a křížová cesta

 20. 4. BÍLÁ SOBOTA
 6,00  officium lectionis se zpívanými lamentacemi, 

laudy (Tenebrae) a tercie
 9,00 závěrečné obřady katechumenátu
 18,30 nešpory
 20,30  pontifikální obřady velikonoční vigilie

a mše sv.

 21. 4. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
  HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
 10,00 pontifikální mše sv. se svěcením pokrmů
 17,00 křestní nešpory
 18,00  slavná mše sv., při které zazní
  „Robert Fűhrer Missa Solemnis in D“ Regina coeli; 

Jan Nepomuk Škroup – Terra tremuit

  Účinkuje strahovský chrámový sbor a orchestr, 
diriguje V. Roubal.

Na Velký pátek a na Bílou sobotu bude bazilika
otevřena nepřetržitě 

od 9,00 do 21,00 hodin pro soukromou adoraci.

Římskokatolická farnost u baziliky
Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově

Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1
tel: 220 517 208

GSM: +420 777 742 164, +420 602 124 253 
e-mail: knez@farnoststrahov.cz

www.farnoststrahov.cz
www.strahovskyklaster.cz

Barevná verze strahovských Farních zpráv
je ke stažení na farním webu

http://farnoststrahov.cz/zpravodaj/

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!
Zaskvějte se v slávě, božská tajemství!

K vítězství tak mocného Krále
zazni polnice a zvěstuj spásu!

Raduj se i ty, země,
zalitá tak oslnivou září

a tonoucí v jasu věčného Krále,
pohleď, jak na celém světě

rychle zmizely temnoty!

Raduj se i ty, matko Církvi,
zkrášlená leskem tak jasného světla!

A v mohutném zpěvu lidu
ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!
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VELIKONOCE 2019



Úvodní slovo

Milí strahovští farníci a přátelé, dostává se Vám do 
rukou farní zpravodaj. Je zaměřen velikonočně, 
abyste mohli sledovat obřady Svatého týdne a byli 
seznámeni s dalšími plánovanými aktivitami. 

Rád bych se na Vás jako farář obrátil také s ně-
kolika prosbami. K důstojnému prožívání pře-
devším nedělních bohoslužeb je potřeb a zajistit 
službu ostiáře u vchodových dveří. Pokud bude 
dostatek ochotných pomocníků, služba by vyšla 
na každého jednou za několik týdnů. Prosím 
o odvahu a ochotu. 

Druhá prosba se týká lektorů na nedělních bo-
hoslužbách. Bylo by krásné, kdyby se z Vašich 
rodin našli 2 (manželé, sourozenci…) a připra-
vili se na čtení dané neděle. Seznam bychom 
připravili v zákristii.

Třetí prosba se týká úklidu baziliky. Vzhledem 
k tomu, že se jej účastní stále málo lidí, navrhuje-
me: kdyby se několik z Vás domluvilo na jakém-
koliv termínu, který vám vyhovuje, mohl by se 
tím vytvořit nový systém pro úklid baziliky, který 
je i farním kostelem.

Velikonoce jsou vrcholnými svátky křesťanů, 
jsou svátky víry a důvěry v to, co pro nás Bůh ve 
své lásce koná. Rád bych Vám všem popřál, aby 
tento čas byl vpravdě milostiplný, a také doufám, 
že k tomu můžeme přispět i důstojným slavením 
celého Svatého týdne i následujícího oktávu. Při-
jměte pozvání do naší baziliky, aktivně se zapojte 
do liturgie a nesme ovoce hodné obdarovaných 
lidí.

Požehnané Velikonoce L. P. 2019

V úctě ThLic. Norbert František Vehovský PhD. O. Praem, 
administrátor a rektor baziliky

Co nás čeká?

Farní charita plánuje farní odpoledne s burzou 
šatů a opékáním dobrot; bližší info upřesníme.

Noc kostelů proběhne v bazilice 24. 5. 
a bude mít následující průběh:
 18:00 Mše svatá
 19:00 Zahájení (varhany Vl. Roubal)
 19:45 Komentovaná prohlídka baziliky
 20:30 Amici musicae antiquae (zpěv)
 21:00  Komentovaná prohlídka kůru

a varhan (Vl. Roubal)
 21:30 Schola strahoviense (zpěv)
 22:00 Boží slovo s hudbou
pracovní a organizační schůzka bude oznámena 
v ohláškách.

[\
V měsíci červnu bude slavnost Prvního svatého 
přijímání, je možné ještě přihlásit děti.

[\
První neděle se scházíme a zveme na farní kafe.
OSTATNÍ AKTIVITY MŮŽETE SLEDOVAT NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

www.farnoststrahov.cz

Je rozumné věřit v Boha?

Věříme v Boha. Je to naše 
zásadní rozhodnutí. Je 
však rozumné? Již od osví-
cenství se část vědy snaží 
dobrat takového vysvětle-
ní světa, kterým by se Bůh 
stal nadbytečným. A byl 
by tak zbytečný i v našem 
životě. Ale pokaždé, když 
se zdálo, že se to již téměř 
podařilo, vždycky zřetelně 
vyšlo najevo, že to nemá 
cenu. 

My křesťané říkáme: „Věřím v Boha, Stvořitele 
nebe a země“ a „věřím v Ducha svatého“. Vě-
říme, že na počátku bylo věčné Slovo, Rozum, 
a nikoli iracionalita. Nemáme zapotřebí se s tou-
to vírou skrývat, nemusíme se bát, že se s ní ocit-
neme ve slepé uličce. Těší nás, že jsme mohli 
poznat Boha!

 z knihy „Na minutu s Benediktem XVI.“
www.vira.cz/texty/knihovna/benedikt-xvi-vyber-z-myslenek


