
Římskokatolická farnost u baziliky
Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově

Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1
GSM: +420 775 348 346 

e-mail: knez@farnoststrahov.cz
e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

  www.farnoststrahov.cz
www.strahovskyklaster.cz

Barevná verze strahovských Farních zpráv
je ke stažení na farním webu

http://farnoststrahov.cz/zpravodaj/

Farní zprávyFarní zprávyFarní zprávy
StrahovStrahovStrahov

Farní zprávy
Strahov

Farní zprávyFarní zprávyFarní zprávy
Strahov

Farní zprávy
Strahov

Farní zprávy
Strahov

Farní zprávyFarní zprávyFarní zprávy
Strahov

Farní zprávy

ADVENT  

2022

24. 12.  Štědrý den
   7:15 (adventní) P. Gorazd
 16:00 Vánoční mše svatá (sbírka hraček u betléma)
 24:00 Půlnoční – opat Daniel
25. 12.   Slavnost Narození Páně

Hod Boží vánoční 
 10:00 Mše svatá – opat Daniel 
 18:00 Mše svatá –  apoštolský nuncius 

Mons. Jude Thaddeus Okolo
(Missa pastoralis in C - J. J. Ryby)

26. 12.   Svátek sv. Štěpána, 
jáhna a prvomučedníka

 10:00 Mše svatá
 18:00 Mše svatá 
31. 12. Sv. Silvestra, papeže 
    7:15 Mše svatá 
 17:00 Mše svatá na poděkování (Te Deum)
   1.  1.   Slavnost Panny Marie, Matky Boží

(Nový rok 2023)
 10:00 Mše svatá – opat Daniel 
 18:00 Mše svatá (J. J. Ryba – Česká mše vánoční)

Přejeme všem požehnané a pokojné Vánoce
Tradiční vánoční 
sbírka hraček, sportovních 
po třeb a dalších dárků pro 
děti uprchlíků proběhne při 
mši svaté o Štědrém večeru 
v 16 hodin. Dárky budou 
předány dětem z různých 
částí světa např. v Kostelci 
nad Orlicí, v Zastávce
u Brna či v Havířově.
Odbor azylové a migrační 
politiky Ministerstva vnitra
děkuje předem všem dárcům.
         [\

Tříkrálová sbírka bude 
probíhat po mši svaté 
dopoledne v neděli
8. a 15. ledna 2023

Vánoce 2022 na Strahově 



Pravidelný program 
v bazilice každý týden:

v úterý bývá večerní mše svatá obvykle latinská chorální, 
ve středu jsou při večerní mši svaté nešpory, 
ve čtvrtek bývá po večerní mši svaté půlhodinová tichá ado-
race ukončena kompletářem a eucharistickým požehnáním. 

 První neděle v měsíci
je po dopolední mši svaté farní káva.

Biblické hodiny ve středu
jednou za čtrnáct dní (informace u P. Gorazda)

[\

Ohlédnutí za rokem 2022
Tři výlety (poutě) jsme prožili 

v tomto roce 2022

V postní době 26. března
jsme šli pěší pouť do Hájku 
u Prahy. Účastnilo se nás 

asi 15 lidí.

V sobotu 14. května byla pouť na Velehrad, 
kam se nás vlakem vydalo asi 20. Ze Starého Města 

jsme pak šli pěšky na Velehrad.
V sobotu 3. září jsme se vydali po stopách P. Ignáce 
do Kuksu, kde on rád pobýval a rád se tam vracel. 

Děkuji všem za účast a hezké společné chvíle!

Advent
1. Neděle adventní

V 10:00 mše svatá s renesančními roráty s Českými 
madrigalisty – žehnání adventních věnců – po mši svaté 

požehnání infocentra v kostele sv. Rocha.

Rorátní mše svaté při svíčkách
 – středa a pátek v 5:45 

(v tyto dny nebude mše svatá v 7:15)

Sobota 3. 12.
 adventní duchovní obnova pro farníky a zájemce
s jáhnem Mgr. Jakubem Žákavcem, Ph.D., MBA

– program od 9:00 do 14:30 

Neděle 4. 12.
po dopolední mši svaté setkání dětí 
s Mikulášem a farní káva v klášteře

Při mši svaté v 18:00 zazní 
G. P. Palestrina: Missa O, magnum mysterium

 Neděle 18. 12. (4. adventní)
Adventní koncert ČT v 18:00 živě z baziliky 

Upozornění!!! Z organizačních a technických důvodů 
budou mše svaté této neděle v 10:00 i v 18:00 

v Letním refektáři kláštera – vchod nádvoří „U lva.“ 

Možnost svátostí smíření před vánočními svátky vždy půl 
hodiny před večerní mši svatou ve všední dny a v neděli 

i dopoledne. Případně po domluvě s knězem.

Bůh se stal člověkem

Svatý Pavel v listu Efesanům píše: „Napodobuj-
te Boha, jako jeho milované děti...“(Ef 5,1). Jak 
může člověk napodobovat Boha? Je to vůbec 
možné? Vždyť se také píše v Janově evangeliu: 
„Boha nikdo nikdy neviděl...“(Jan1,18) Ovšem 
svatý Jan pak pokračuje: „jednorozený Syn, ten 
o něm podal zprávu.“ A tady můžeme nalézt 
odpověď na otázku, zda člověk může napodobo-
vat Boha, když ho nevidí. Bůh se stal člověkem 
– „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ 
(Jan1,14) Stalo se tak narozením Božího Syna, 
Ježíše Krista, na jehož příchod čekáme a připra-
vujeme se adventní dobou. Proto slova svatého 
Pavla o napodobování Boha nejsou tak úplně ne-
pochopitelná. Naopak při pohledu na Boží dítě 
Ježíše, ale také pak na dospělého Mistra a Pána, 
který zve lidi k následování, vnímáme, že právě 
tajemství vtělení je důvodem k napodobování 
a následování Ježíše v našem životě. Bůh tímto 
způsobem konkrétně promluvil a ukázal nám 
příklad, abychom ho mohli následovat. Proto 
může autor listu Židům vyzvat křesťany: „Mějte 
oči upřeny na Ježíše...“ (Žid 12,2) Adventní a vá-
noční doba nás tedy vybízí k onomu upření naše-
ho vnitřního zraku, zraku našeho srdce na Boha, 
Božího Syna. Tento pohled může vést k postup-
né proměně našeho srdce i života. 

(Zamyšlení P. Mikuláše) 

Poděkování
Všem, kteří se po celý rok podílejí na chodu farnosti, 
ať je to liturgická hudba a zpěv, společenství modlitby, 
ministrování, služba lektorů a akolytů, starost o čistotu 
a chod baziliky – kostelničení, podpora hmotná i duchov-
ní, organizace farní kávy první neděle v měsíci, pomoc 
při organizaci Noci kostelů, hlavní pouti, koncertů a du-
chovních obnov, streamování bohoslužeb a další činnosti. 
Všem patří velké poděkování a uznání. Spolupráce je 
velmi důležitá, abychom mohli vytvářet hodnotné věci 

a prohlubovat dobré vztahy mezi sebou navzájem.
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