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P. Ignác Antonín Hrdina
by v pondělí 6. 3. oslavil své 70. narozeniny, proto bude za něj 
v ten den v 18 hodin sloužena mše svatá, při které zazní Missa 
brevis in C Charlese Gounoda v podání našeho chrámového 
sboru. V neděli 5. 3. si po dopolední mši svaté chceme na něj 
vzpomenout i u farního kafe. Na obě události jste srdečně zváni. 

Vzpomeňme na něj v modlitbě!

Pěší pouť do Hájku
V sobotu 25. 3. na Slavnost Zvěstování Páně se uskuteční pěší 
pouť do Hájku u Prahy. Zahájení poutě bude v naší bazilice 
v 9:00. Mše svatá v Hájku je s františkány domluvená ve 13.00. 
Minulý rok se nás účastnilo asi třináct. Pouť prospívá tělu 
i duši, tak se neváhejte P. Mikulášovi přihlásit do 24. 3. 

Možnost svátostí smíření
je po celou postní dobu půl hodiny před večerní mši svatou a v ne-
děli i před dopolední mši svatou. Také je možné si domluvit indi-
viduální termín. Nenechávejte svátost smíření na poslední chvíli.

Výsledek tříkrálové sbírky
u nás ve farnosti činí 26 266 Kč. I letos podpoříme nízkoprahové 
denní centrum pro ženy v nouzi na Žitné ulici – projekt Charity. 
Děkujeme za štědrost a podporu! Také děkujeme ministrantům, 
kteří byli koledníky a vedoucím tříkrálových skupinek.

Od 6. do 10. 3. nebudou v naší bazilice ranní mše svaté v 7.15. 
Budou jen večerní v 18.00. Naše komunita bude v Želivě proží-
vat exercicie. Děkujeme za pochopení a prosíme o modlitbu za 
nás a my budeme myslet na vás!
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Postní obrazová meditace

V neděli 19. 3. vás chceme pozvat na obrazovou a hudební 
meditaci v rámci modlitby nešpor v 19:30, které hudebně 
doprovodí na varhany Vladimír Roubal a postním rozjímá-
ním nás provede pan opat Daniel. 

Vzkaz
(Zamyšlení P. Mikuláše)

Cesta ke kostelu vedla přes celou ves. Šourala se tudy sta-
řenka, tiše se modlila a po očku se občas dívala na lidi, 
které potkávala. „Ach, ta nevychovaná mládež.“ Posteskla 
si. „Jéje! A tenhle opilec ...A ta, že jí není hanba, nestydě. 
No tenhle je špinavý, lenoch jeden...“ Raději přidala do 
kroku, aby ji pohled na lidi nerušil v modlitbách. Konečně 
dorazila ke kostelu, ale dveře byly zavřené. Zatloukla na 
ně. Nic. Nedalo se nic dělat. Pak si všimla vzkazu připích-
nutého na dveře: „Jsem venku.“

(Z knihy Osvěžení pro duši od Bruna Ferrera)

Tento příběh je podobný jednomu podobenství v Lukášo-
vě evangeliu: Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, 
že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto po-
dobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden 
byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se 
sám v duchu takto: ‘Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní 
lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci neb i jako támhleten 
celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze 
všech svých příjmů.‘ Celník však zůstal stát vzadu a neod-
važoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa 
a říkal: ‘Bože, buď milostiv mně hříšnému!‘ Říkám vám: 

Křížové cesty v postní době
budou na Strahově vždy 

v úterý na Petříně ve 20:00 
a v pátek v 17:30 v bazilice. 

Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Ne-
boť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se po-
nižuje, bude povýšen.“ (Lk 18,9-14) Té stařence z příběhu 
jsme často podobní právě v tom, že oddělujeme život ná-
boženský od běžného života, od každodenních povinností, 
které prožíváme. Je to chyba! Ježíš není jen v kostele, ale 
také všude tam, kde je člověk, kde prožíváme společenství. 
Máme prožívat jeho blízkost a přítomnost ve všem, co dě-
láme a kde jsme. Setkávání s Kristem v kostele, v modlitbě, 
v četbě Písma nás má vést k upřímnějšímu a pozornějšímu 
setkávání s Kristem v našich bratřích a sestrách. Ať nám 
k propojení náboženského a všedního života pomůže třeba 
i ta letošní postní doba, abychom mohli radostněji prožít 
velikonoční svátky a více vnímat jeden v druhém to Boží. 

Postní duchovní obnova
V sobotu 18. 3. jste zváni na postní duchovní obnovu, 
kterou povede P. Dr. Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap. 
na téma: Hádala se duše s tělem. Tato obnova navazuje 
na po slední postní duchovní obnovu inspirovanou texty 
sv. Bonaventury. Program začne v 9:00 v zimním refektáři 
kláštera a bude ukončen mši svatou ve 13:30. Po přihláše ní 
bude pro účastníky zajištěný oběd. Přihlásit se bude možné 
v bazilice nebo na farním webu nejpozději do středy 15. 3. 


