
 

Farní zprávy 

Farnost Strahov 
Velikonoce 2017 

 

"Ten, který se vrátil z říše zemřelých 

a jasně zazářil lidskému rodu: 

tvůj Syn, Ježíš Kristus. 

On s tebou žije a kraluje na věky věků. 

Amen."  

(Exultet) 

 

Redakční rada  Farních zpráv 

Blanka Orlová - orlova8@seznam.cz 

Milan Kvíz - milan.kviz@volny.cz 

Anna Žáková - azakova@email.cz 

Římskokatolická farnost u baziliky  

Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově 

Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1 

tel: 220 517 208 / GSM: 777 742 164 

e-mail: knez@farnoststrahov.cz 

www.farnoststrahov.cz 

9. 4 -  KVĚTNÁ NEDĚLE 

  10:00 hodin   svěcení ratolestí a průvod od kostela                        

  sv. Rocha do baziliky, pontifikální mše                  

  svatá (zpívané chorální pašije sv. Matouše) 

  18:00 hodin slavná mše svatá na památku vjezdu Páně  

  do Jeruzaléma (recitované pašije podle sv.  

  Matouše) 

13.4.  -  ZELENÝ ČTVRTEK 

   18:00 hodin pontifikální mše svatá na památku Večeře  

  Páně s mytím nohou, po ní přenesení  

  Nejsvětější svátosti do Getsemanské  

  zahrady 

   20:00 hodin adorace v Getsemanské zahradě 

   21:00 hodin officium lectionis z Velkého pátku se  

  zpívanými lamentacemi, kompletář 

 14.4.  -  VELKÝ PÁTEK 

   8:00 hodin laudy a tercie 

 16:30 hodin křížová cesta po Petříně ke kostelu sv.  

  Vavřince  -  sraz u prvního zastavení  

 18:00 hodin pontifikální obřady na památku umučení  

  Páně  (zpívané chorální pašije podle sv.  

  Jana), sbírka na Svatou zemi 

 21:00 hodin officium lectionis z Bílé soboty se  

  zpívanými lamentacemi, kompletář 

15.4.  -  BÍLÁ SOBOTA 

   8:00 hodin laudy a tercie 

 18:30 hodin nešpory 

 20:30 hodin pontifikální obřady velikonoční vigilie a          

  pontifikální mše  svatá 

16.4.  -  HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 

   10: 00 hodin pontifikální mše svatá se svěcením   

  pokrmů 

   17:00 hodin křestní nešpory   

   18:00 hodin slavná mše svatá při níž zazní Mozartova 

  Orgelsolomesse (Missa brevis in C) v 

  podání strahovského chrámového sboru  

  a orchestru pod vedením strahovského 

  regenschoriho Vladimíra Roubala 

 

   Velikonoční obřady ve strahovské bazilice 



Postní farní pouť na Svatou Horu   

V sobotu dne 18. března 

se konala postní farní 

pouť na Svatou Horu u 

Příbrami.  

Přes nevlídné počasí se 

poutě zúčastnilo asi 18 

farníků, kteří svěřili své  

modlitby za všechny 

farníky i za své blízké do 

rukou Panny Marie s 

prosbou o její trvalou 

pomoc. 

 

Udělování svátosti  pomazání nemocných 

V pátek dne 24. března se  při mši svaté v 18:00 hodin v bazi-

lice udělovala svátost pomazání nemocných, kterou přijalo  

10 farníků. 

Velikonoční farní výlet -  v sobotu 22. dubna pořádá stra-

hovská farnost velikonoční výlet Hájemství zelené. Začíná se  

mší svatou v 9:30 hodin v kostele Narození Panny Marie ve 

Zdicích. Doprava do Zdic je individuální. Po mši svaté se 

všichni zúčastnění přesunou k místní Městské sportovní ha-

le, kde je výchozí místo pěšího výletu. Celkem má trasa 11 

km, vede krásnou přírodou s výhledem na Brdy a končí zase 

ve Zdicích, kde se všichni mohou občerstvit a zase  se po 

vlastní ose vrátit domů.   

Schůzka rodičů biřmovanců  -  dne 26.4. po mši svaté se 

bude v sakristii baziliky konat schůzka rodičů biřmovanců 

(stačí 1 z rodičů). Schůzka je důležitá, prosíme rodiče o účast. 

 Akce ve farnosti  -  co bylo a co bude  Svátky  a slavnosti o velikonocích  Pravidelné farní akce   

2. dubna -  farní kafe, pravidelné setkání farníků po do-
polední nedělní mši svaté v prostorách kláštera.  
5. dubna  -  po večerní mši svaté setkání lektorů, rozdě-
lení služeb o velikonocích. Všichni ustanovení lektoři se 
žádají o účast 
8. dubna  - mimořádný velikonoční úklid baziliky od 9:00 
hodin. Prosíme naléhavě všechny farníky o pomoc !!! 

9. dubna  -  na Květnou neděli odpoledne pořádá stra-

hovská farnost od 14 hodin v zahradách kapucínského 

kláštera na Hradča-

nech  jako každý rok 

pletení  velikonoč-

ních pomlázek. Jde o 

zábavné odpoledne 

pro rodiny s dětmi, 

při kterém si všichni 

zúčastnění upletou 

vlastní pomlázky, 

které jsou potřebné 

podle tradic na veli-

konoční  pondělí. 

Kávu, čaj a buřty na 

opekání s nezbytným 

příslušenstvím zajistí 

farní úřad, proutky 

na pomlázky dodá Farní charita. Prosíme maminky, aby 

přinesly něco sladkého ke kávě a čaji. 

15. dubna  -  bude od 9:00 hodin probíhat výzdoba kos-

tela na velikonoční vigilii a Božího Hod velikonoční. Pro-

síme všechny farníky o pomoc s výzdobou. 

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! 

 

9. dubna -  Květná neděle  -  v 10:00 hodin průvod s ratolestmi 

od kostela sv. Rocha do baziliky, pontifikální mše sv. se zpěvem 

chorálních pašijí podle sv. Matouše 

13. dubna  -  Zelený čtvrtek,  v 18:00 hodin v bazilice pontifikál-

ní mše svatá na památku poslední Večeře Páně s mytím nohou, 

potom adorace v Getsemanské zahradě 

14. dubna  -  Velký Pátek   v  16:30 hodin křížová cesta na Petří-

ně, v 18:00 hodin obřady  Velkého pátku 

15. dubna - Bílá sobota  - ve 20:30 hodin začátek velikonoční 

vigilie se svěcením velikonoční svíce a svěcením vody. Slavnost-

ní křest katechumenů a  pontifikální mše svatá 

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

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

Orgelsolomesse Wolfganga  Amadea Mozarta v podání strahov-

ského chrámového sboru a orchestru pod vedením V. Roubala 

17. dubna  -  Velikonoční pondělí - pondělí velikonočního oktá-

vu, v 10:00 hodin mše svatá 

22. dubna  -  velikonoční farní výlet Hájemství zelené, info viz  

předchozí strana 

23. dubna  -  druhá neděle velikonoční - svátek svatého Vojtě-

cha, mše svatá v 10:00 a v 18:00 hodin v bazilice 

24. dubna  - svátek svatého Jiří, v 18:00 hodin mše svatá v ba-

zilice 

25. dubna  - svátek svatého Marka, v 18:00 hodin mše svatá v 

bazilice 

30. dubna  -  třetí neděle velikonoční - svátek svatého Zikmun-

da, mše svatá v 10:00 a v 18:00 hodin v bazilice 

 

 

Na Velký pátek a na Bílou sobotu bude strahovská  

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