
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/
Na Velký pátek a na Bílou sobotu bude bazilika  

otevřena nepřetržitě od 9 do 21 hodin pro soukromou adoraci.

Farní zprávy
Strahov

Postní doba
L L L L L

Velikonoce  

2020

 
 5. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE
10,00	 svěcení	ratolestí	a	průvod	od	kostela	sv.	Rocha	do	baziliky,
 pontifikální mše sv.	(chorální	pašije	podle	sv.	Matouše)
18,00 slavná mše sv.	na	památku	vjezdu	Páně	do	Jeruzaléma	
	 (zpívané	pašije	podle	sv.	Matouše)

 9. 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	-	22,00		adorace	v	Getsemanské	zahradě

10. 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

11. 4. BÍLÁ SOBOTA
  6,00	 officium	lectionis	se	zpívanými	lamentacemi,	 
	 laudy	(Tenebrae)	a	tercie
18,30	 nešpory
20,30 pontifikální obřady velikonoční vigilie a mše sv.

18. 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	„Nelsonmesse“ od Josepha Haydna
	 Účinkuje	strahovský	chrámový	sbor	a	orchestr,	
	 diriguje	V.	Roubal.

Obřady svatého týdne
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze

na Strahově v roce 2020



 Postní doba 2020
ve Strahovském klášteře

Křížové cesty během postní doby:
Úterý 20:00 

u prvního zastavení na Petříně
Pátek 17:30

klášterní bazilika
YZ

 1. března
1. neděle postní „invocavit“ – 17:00

ešpory s obrazovou meditací (opat Daniel Janáček)  

8. března 
2. neděle postní „Reminiscere“ – 17:00
Nešpory s promluvou a varhanními meditacemi  

15. března
 3. neděle postní „oculi“ – 17:00

 Společné nešpory strahovských premonstrátů 
a seminaristů Arcibiskupského semináře Praha 

s promluvou a varhanními meditacemi

21. březen – sobota 
během večerní mši svaté proběhne společné udělování 

svátosti nemocných. Prosíme o zapsání zájemců v zákristii. 
Přede mši svatou bude příležitost ke svaté zpovědi. 

22. března
 4. neděle postní „laetare“ – 17:00

Nešpory s promluvou a varhanními meditacemi  

28. března 
Postní duchovní obnova – 9-14 hodin

 (P. Gorazd Krušina, O.Praem.)
(mše svatá, dvě promluvy, možnost svátosti smíření, 

oběd) na obnovu je potřeba se přihlásit, 
a to do 21. března:  

e-mail ruzicka.milan@seznam.cz

 29. března
 5. neděle postní „iudica“ 15:00 

Koncert - Václav emanuel Horák: „Miserere“  
(strahovský chrámový sbor a orchestr  

pod vedením Vladimíra Roubala) 
17:00 Nešpory s promluvou a varhanními meditacemi 

Pán vpravdě  
z mrtvých vstal ALELUJA… 

Vstupujeme do postní doby letošního roku. Půst je do-
bou přípravy na Velikonoce, kterými oslavíme vzkříšení 
našeho Pána. Půst je dobou milostí, kdy se postní praxí 
a modlitbou máme opět setkat s  Tím, který toto vše 
přijal z  lásky k  nám. Nabízíme vám postní program 
kláštera i farnosti s  přáním, abychom jej prožili s  co 
největším užitkem. 

O Velikonocích L.P. 2020 budeme po velkém dra-
matu posvátného třídenní (Zeleném čtvrtku, Velkém 
pátku a Bílé sobotě), znovu uvedeni do tajemství víry 
Vzkříšeného Pána. Zatímco Vánoce, díky jejím bohatým 
tradicím, jsou nám velmi blízké a sympatické, s  Veli-
konocemi si někdy nevíme rady. Ano, narození člověka 
uznáváme, z  naší lidské zkušenosti, jako něco velmi při-
rozeného a krásného. Zatímco zmrtvýchvstání – vzkříše-
ní přesahuje naši zkušenost, a tak si nejsme zcela jistí. 
Okolní svět proto slaví otevírání studánek, vítání jara, 
pomlázku a nevím co ještě. Přesto pro nás platí apošto-
lovo slovo „ .. nevstal–li kristus, je vaše víra marná..“ 
Kdybychom totiž skončili u Ježíšova hrobu, bylo by křes-
ťanství tím nejsmutnějším náboženstvím. Ale my navzdo-
ry všemu přijímáme zvěst a svědectví očitých svědků, že 
Pán vpravdě vstal. A tato víra nám dává naději, že i my 
jednou z mrtvých vstaneme. Je pravdou, že prožíváme v  
životě někdy bolesti Velkého pátku, že jsme konfrontová-
ni i s  mlčením Bílé soboty, přesto všechno však očekává-
me i sílu světla Velké noci, kterou prozářil Kristus svým 
vzkříšením. Ano sílu, kterou svět bez Krista nemůže ani 
mít, ani prožít. Je to síla velké naděje a smysluplnosti 
celého lidského prožívání a údělu. Síla, která  nás i přes 
naše slabosti činí lidmi nadějnými a otevřenými pro vše, 
co nám Pán přislíbil. 

Prožijme tyto svátky v hluboké víře vyznávající, že  
můžeme učinit lepšími sebe i svět kolem nás. To je pak 
to pravé ovoce,v němž svět poznává naši víru.

Ze srdce Vám vyprošuji, aby letošní Velikonoce byly 
posílením a prohloubením naší víry. Ať vše, co prožijeme 
při liturgii Velikonoc, na kterou vás všechny zveme, pro-
nikne naše srdce. Nechť to zúrodní a prosvětlí náš život.

       Požehnané Velikonoce
               P. Norbert

( ZVLÁŠNÍ INFORMACE)
Upozorňujeme, že během týdne nebude pravidelně 
otevřen vjezd (v bráně bude sloupek) do kláštera 
před večerní mši svatou. Pokud přijedete autem, 
zazvoňte na ostrahu či vrátnici, a vjezd vám bude 
umožněn. Jedná se o organizační opatření, které 
má zabránit nedovolenému parkování na nádvoří. 
 děkujeme za pochopení.
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