
Pořad bohoslužeb v týdnu 

od 14. 5. do 21. 5. 2023 
Římskokatolická farnost Strahovice 

Farář: P. Vlastimil Krajčovič 

Mobil: 731 625 672; E-mail: rkf.strahovice@doo.cz, web: https://fsch.cz 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
HODINA BOHOSLUŽBY 

14. 5. 

Neděle 
6. neděle velikonoční 

Sbírka na pronásledované křesťany 

7.00 

K Božímu Milosrdenství za + rodiče 

Štefkovy a  Býmovy, jejich syny a na 

přímluvu Panny Marie za potřebné milosti 

pro živé rodiny 

8.30 Za živé a + členy SDH Strahovice 

15. 5. 

Pondělí 

Pondělí po 6. neděli 

velikonoční 
  

16. 5. 

Úterý 

Svátek sv. Jana 

Nepomuckého, kněze a 

mučedníka, hlavního 

patrona Čech 

17.00 
Za Gertrudu a Mikuláše Josefusovy, 

+ příbuzné a duše v očistci 

17. 5. 

Středa 

Středa po 6. neděli 

velikonoční 
  

18. 5. 

Čtvrtek 

Slavnost  

Nanebevstoupení Páně  
– doporučený svátek 

17.00 K 1. výročí úmrtí za Hildegardu Riemlovou 

19. 5. 

Pátek 

Pátek po 6. neděli 

velikonoční 
  

20. 5. 

Sobota 

Památka sv. Klementa 

Marie Hofbauera, kněze 
7.00 Za + Františka Praska a příbuzné 

21. 5. 

Neděle 

7. neděle velikonoční 
Den modliteb za sdělovací prostředky 

Sbírka na potřeby farnosti 

7.00 Za živé a + farníky 

8.30 Za Marii a Antonína Josefusovy, syna a zetě 

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny přede mší sv. kromě neděle před 10. hod. 

  



Ohlášky: 
● Tuto neděli 14. 5. je sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. 

● Příští neděli 21. 5. bude sbírka na potřeby farnosti. Vybíráme na fasádu kostela. Díky všem  

dárcům! 

● V měsíci květnu se scházíme k májové pobožnosti. Májová pobožnost je vždy od pondělí do 

pátku. V ty dny, kdy je tu mše sv., tak bude na závěr mše sv. Jinak v pondělí, středu a pátek 

v kapli Panny Marie Schönstattské v 17 hod. 

● Připomínám četbu Bible. V měsíci květnu čteme z Matoušova evangelia, kapitoly 16-20. 

Správné odpovědi máte vzadu na stolečku a na farním webu. 

● V pátek 26. 5. v 18.30 hod. jste srdečně zváni do Kostela sv. Augustina ve Strahovicích 

na divadelní představení jednoho herce s názvem „VYBOJOVÁNO“. Představení bylo 

poprvé uvedeno při výstavě nazvané „I když mě pravda zničí… Pater Richard Henkes – stavitel 

mostů mezi Čechy a Němci“ Výstava je ke shlédnutí od 5. do 31. května v Praze ve 

františkánském klášteře u Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí (vchod 

z Františkánské zahrady).  

● Milí přátelé a příznivci Charity, přijměte pozvání na Diecézní pouť Charit, prostřednictvím 

které chceme poděkovat všem, kteří mají blízko k Charitě a charitnímu dílu. Pouť se uskuteční 

ve středu 24. května v Městečku Milosrdenství v Branicích (Polsko). V programu je 

i přednáška P. Jana Larische: Svědkové milosrdné Boží lásky o biskupovi Nathanovi a bl. 

Richardu Henkesovi. Těšíme se na společné setkání. Všechny informace jsou na plakátku 

v kostele. 

● V sobotu 27. 5. putují naší farností poutníci do Opavy. Pouť probíhá v rámci Svatojakubské 

stezky, která Strahovicemi prochází. Po ranní mši sv. kolem 8. hodiny přijmou tito poutníci 

kněžské požehnání pro zdar jejich pouti. Kdo byste chtěli, můžete se k nim takto přidat a vydat 

se také na tuto krátkou pouť. 

● Úklid má tento týden 11. skupina. 

● Děti si mohou po mši sv. vyzvednout v zákristii nálepku. 


