
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/Všem návštěvníkům strahovské baziliky přejeme
požehnané vánoční svátky i celý další rok
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VÁNOCE 
2019

24. 12. ŠTĚDRÝDRÝDR  DEN Ý DEN Ý
(úterý(úterý(úter  ) 06:00 poslední mý ) 06:00 poslední mý še sv. v letošním adventu (Roráty) 
   16:00 mše sv. (zvl. pro děti) z vigilie slavnosti Narození Páně

25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ  (Boží hod vánoční)
(středa) 00:00 půlnoční pontifikální mše sv. (lidové koledy)  
   10:00 pontifikální mše sv. (lidové koledy) 
   18:00 pontifikální mše sv. (Josef  Gruber: Missa Pastoralis in G) 
    celebruje apoštolskýtolskýtolsk  nuncius v ý nuncius v ý ČR  
    J. Exc. Mons. Charles Daniel Balvo 
     
26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA 
(čtvrtek) 10:00 mše sv. (lidové koledy) 

18:00 slavná mše sv. 

27. 12. SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY 
(pátek)  18:00 mše sv. s žehnáním vína 

29. 12. SVÁTEK SV. RODINY 
(neděle) 10:00 slavná mše sv. 

18:00 mše sv. 
     
31. 12.  SV. SILVESTRA 
(úterý(úterý(úter )  17:00 děkovná mše sv. na závěr občanského roku, po ní Te Deum

  1. 1.  SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 
(středa) 10:00 pontifikální mše sv. 
   18:00 slavná mše sv. (J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“) 

  5. 1.  2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
(neděle) 10:00 mše sv. 

18:00 mše sv. (sbor J. Orla Amici Musicae Antiquae)

  6. 1.  SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
(pondělí) 18:00 pontifikální mše sv. 
  při mši svaté bude svěcena voda, zlato, kadidlo a křída

12. 1.  SVÁTEK KŘTU PÁNŘTU PÁNŘ Ě
(neděle) 10:00 slavná mše sv. 

18:00 slavná mše sv. (konec vánoční doby) 

VÁNOČNÍ  POŘAD  BOHOSLUŘAD  BOHOSLUŘ ŽEB 
VE  STRAHOVSKÉ  BAZILICE 

2019/2020 



Úvodní slovo 

Milí strahovští farníci. Prožíváme vrcholící advent, dny, 
kdy vzpomínáme na skutečnost historického vtělení Bo-
žího Slova. Snažíme se jak upevnit svou víru v tento fakt, 
tak na druhou stranu si z této skutečnosti, od nás vzdále-
né téměř dva tisíce let, vzít nějakou inspiraci, povzbuze-
ní, impulz do těchto milostiplných dnů.
 
Jedna z krásných vánočních antifon zní: Hodie Christus 
natus est, hodie Salvator apparuit. Hodie in terra ca-
nunt angeli, laetantur archangeli. Hodie exsultant iusti 
dicentes: Gloria in excelsis Deo. (Dnes se narodil Kristus, 
dnes se objevil Spasitel. Dnes na zemi zpívají andělé, radují 
se archandělé. Dnes jásají spravedliví a říkají: Sláva na vý-
sostech Bohu!). 

Toto dnes můžu samozřejmě vnímat jako otázku, zda 
tomu skutečně věřím. Naše náboženství nespočívá na le-
gendách nebo nějakých nedoložitelných bájích. Ježíš je 
historická osobnost, zcela jistě na zemi žijící. Ale toto 
dnes můžu vnímat i jako apel: Neztrácet čas! V čase Pán 
přišel, v čase odešel, v čase přijde podruhé a já nemám 
zde na zemi nekonečně času. Není právě dnes ta nejdů-
ležitější chvíle pro nějaký můj životní krok? Krok, který 
už nesmím odsouvat? Který, neučiním-li dnes, už neu-
činím? Nepočítám nezdravě se stále novými a novými 
šancemi a zatím mi uniká poslední možnost něco usku-
tečnit? 

Milí bratři a sestry, přeji Vám krásné svátky, které doká-
žeme prožít. Být v tu chvíli, kde jsme tělem, i duchem. 
Prožívat. Co můžu prožít dnes, … 

 Váš kaplan Gorazd

Farní kafe
 bude na Štěpána po mši svaté...

[\

Tři charitativní počiny 
během Adventu a Vánoc

ve farnosti:
Sbírka farní charity - Andělský strom
- sbírka dárků pro děti vánoční vigílie

 - Tříkrálová sbírka

≥

Pravidelné aktivity 
strahovská farnost a klášter: 

úterý 19 hodin (jednou za 14 dní)
- modlitební setkání, farní klubovna

středa 19 hodin
 - biblická a vzdělávací hodina, farní klubovna

čtvrtek 16 hodin 
- náboženství, farní klubovna 

čtvrtek 19 hodin 
- setkání mládeže, farní klubovna 

od nového roku 
začne setkávání katechumenů
(pátek nebo sobota v 19 hodin) 

svobodně dle domluvy setkání mystagogie 
-  klášter, „sálek Marie Terezie“ mezi kancelářemi

čtvrtek 18 hodin
- chorální latinská mše svatá, zveme zájemce i ke zpěvu

[\

2. 2. 2020 10:00 
- Setkání řeholníků s panem kardinálem na Hromnice
 (30 let po prvním porevolučním) 


