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Milí čtenáři, 
historie 15 let od posvěcení nového strašnického kostela 

není nijak dlouhá. A přesto jsou duchovní dějiny tohoto místa 
naplněny mnohými událostmi. Proto je dobré se zastavit a 
společně děkovat Bohu za všechno, co nám lidem na tomto 
místě umožňuje prožít. 

Náš kostel byl svěřen do rukou Panny Marie. Jistým 
způsobem to znamená, že i naše farní společenství žije pod jejím 
vedením a ochranou. Je tedy třeba děkovat i jí, Matce Boží, že 
nás provází. 

Děkovat Bohu a Ježíšově Matce je hlavní důvod naší 
slavnosti. Kéž on sám, dárce veškerého dobra, naplňuje naše farní společenství svým 
Duchem a kéž přitahuje stále další a další, kteří zde objeví Boží lásku. Maria ať nás učí 
vzájemné lásce, porozumění, spolupráci a touze nabízet krásu evangelia lidem žijícím 
kolem nás. 

Všem žehná 
P. Jenda Balík 

 

¡ ¡ ¡ 
 

Při příležitosti oslav 15. výročí posvěcení kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie 
ve Strašnicích je dobré si uvědomit, jak velký je to dar, a poděkovat všem, kteří se na 
postavení a životě tohoto chrámu Páně podíleli. S velkou vděčností děkujme Pánu Bohu za 
tento zázrak, naší patronce Panně Marii Neposkvrněné za mocné přímluvy, panu kardinálu 
Miloslavu Vlkovi za obrovskou pomoc, panu biskupu Manfredu Müllerovi z Regensburgu a 
farnosti Lappersdorf za veliký finanční dar, otci Janu Nepomuku Marianu Klenerovi OSB za 
víru, odvahu a píli, Ing. arch. Jindřichu Synkovi za projekt kostela, pracovní skupině 
„Mariánská huť“ za mravenčí práci při přípravě a stavbě, firmě FATO za vybudování tohoto 
chrámu, všem sponzorům a dárcům, kteří pomohli svými štědrými dary postavit tento 
kostel. 

Je třeba poděkovat také všem kněžím, sakristánům, ministrantům a farníkům, kteří se 
podíleli a podílejí na životě farnosti. Děkujeme také všem ostatním, na které jsme zde 
nevzpomněli, ale jsme jim rovněž velmi vděční. 

Ať všechny Pán odmění hojností Božích darů a milostí, abychom žili v Kristu a jednou 
se mohli společně radovat u našeho nebeského Otce. 

Bohu díky! 

Pastorační rada 
 

¡ ¡ ¡ 
 

Pan kardinál Miloslav Vlk při svěcení kostela: 
„… toto je kostel, který stojí na správném místě a je na vás, abyste ho naplnili životem 

z evangelia, uposlechli výzvu Božího slova a nechali se shromáždit Kristem.“ 



  

¡ ¡ ¡ HISTORIE VÝSTAVBY KOSTELA     
Opsáno z farní kroniky, jak bylo zaznamenáno otcem 

Janem Nepomukem Marianem Klenerem OSB. 
 

„…Že není snadné postavit kostel, toho jsem si byl vědom 
(třebaže jsem si ani nedovedl představit, co to vše obnáší) od 
první chvíle, kdy tuto myšlenku vyslovil – respektive napsal – 

zesnulý pan kardinál Tomášek ve svém dopise z 29. května 1968, 
který mi poslal a ve kterém mne vyzýval, abych pomohl při 

znovuobnovení spolku pro vybudování nového kostela zde ve 
Strašnicích. Přiznávám se, tehdy se mi do toho krajně nechtělo, 
ale jak se říkává, "odříkaného chleba největší kus", sklapl jsem 

podpatky jako na vojně a pustili jsme se do toho…." 
 
Během března (1990) vyšel z Arcibiskupství pražského návrh, respektive doporučení 

na naši adresu, abychom požádali arcibiskupství o souhlas k zahájení přípravy výstavby 
kostela a dali podmínky k připravovanému konkurznímu řízení. Arcibiskupství zpracovalo 
naše podmínky a samo vyhlásilo konkurs. Samotné publikování v Lidové demokracii a 
Katolickém týdeníku jsme zajišťovali my. Konkurs měl být uzavřen do 31. května 1990. 

25. června se konala 1. část výběrového řízení návrhu na nový strašnický kostel. 
Z dvaceti došlých návrhů vybrala komise složená ze zástupců strašnické farnosti, 
Arcibiskupství pražského, Útvaru hlavního architekta HMP a Obce architektů sedm návrhů, 
které šly dále do liturgické komise. 

27. června proběhla 2. část výběrového řízení, výběr tří návrhů ze sedmi vhodných 
pro realizaci. Na základě připomínek liturgické komise a doporučení architekta Kylara byl 
jako optimální vybrán návrh Ing. arch. Jindřicha Synka. 

 

¡ ¡ ¡ 
 

§ 24. 5. 1989 ustavena skupina pro přípravu podkladů ke stavbě nového kostela 
§ 7. 2. 1990 ustavena skupina pro přípravu stavby nového kostela „Mariánská huť“ 
§ únor 1990 Mariánská huť nesouhlasí s realizací projektu Ing. arch. Václava Dvořáka na 

stavbu nového kostela z roku 1968 
§ březen 1990 žádáme Arcibiskupství o souhlas k zahájení přípravy výstavby kostela 
§ 5. 4. 1990 vyhlašuje Arcibiskupství výběrové řízení na návrhy nového strašnického 

kostela 
§ 22. 4. 1990 posvětil Svatý otec Jan Pavel II. základní kámen pro nový kostel při své 

návštěvě v Bratislavě 
§ 25. 6. 1990 – 1. část výběrového řízení na návrh nového strašnického kostela 

(z dvaceti návrhů bylo vybráno sedm pro posouzení v liturgické komisi) 
§ 27. 6. 1990 – 2. část konkursu, po posouzení liturgickou komisí zvolen návrh Ing. arch. 

Jindřicha Synka 
§ 18. 3. 1991 podána žádost o územní rozhodnutí na ÚHA 
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§ léto 1991 jednání s 
případnými dodavateli, 
zajišťování finančních 
prostředků 

§ 12. 11. 1991 návštěva 
Regensburgu – projednání 
finanční pomoci s panem 
biskupem Vincentem 
Gugenbergerem  

§ 11. 2. 1992 dokoupena 
chybějící část pozemku 
(334 m2) od manželů 
Salačových 

§ podepsány smlouvy 
s ateliérem AMA s.r.o. na vypracování projektu, s FATO-INVEST a.s. na dodávku 
stavebních prací, s Geoindustrií na provedení geologického průzkumu 

§ 4. 5. 1992 písemná stížnost na průtahy v územním řízení odeslána na ÚHA a primátora 
§ 31. 7. 1992 bylo vydáno územní rozhodnutí 
§ 6. 10. 1992 bylo vydáno stavební povolení 
§ 11. 11. 1992 byla slavnostně zahájena stavba 
§ 22. 12. 1992 byly zabetonovány základy pro přístavbu fary 
§ 1. 5. 1993 slavnost uložení základního kamene nového kostela za účasti mnoha hostů 

(arcibiskup pražský Miloslav Vlk, biskup řezenský Manfred Müller, farář lappersdorfský 
Gottfried Dachauer a další) 

§ 22. 6. 1993 vztyčila firma Tesco-Armabeton hlavní sloup kostela a dva šikmé nosníky 
§ 6. 9. 1993 bylo zahájeno vyučování náboženství v nové učebně v přístavbě fary 
§ advent 1993 otec arcibiskup Miloslav Vlk vyhlašuje akci „Žít vánoce jako rodina“, na 

podporu stavby kostela ve Strašnicích, neboť jsme ve značných finančních potížích – 
akce má velký přínos 

§ 2. 3. 1994 bylo demontováno lešení z vnitřních prostor kostela 
§ 26. 5. 1994 se konalo kolaudační řízení 
§ 16. 6. 1994 poslední mše 

svatá ve staré kapli 
§ 17. 6. 1994 slavnost 

posvěcení nového chrámu a 
oltáře za účasti mnoha 
hostů – arcibiskup pražský 
Miloslav Vlk, biskup 
řezenský Manfred Müller, 
světící biskup František 
Lobkowicz, ministři Lux, 
Tigrid, Pilip, býv. rektor UK 
Radim Palouš, prorektor UK 
Pavel Klener, ředitelé 
podniků FATO, 



  

TESKO-ARMABETON, IPS, 
starostka Prahy 10 Dandová 
a další. 

§ 1. 3. 1995 vyhlášena 
výtvarná soutěž na sochu 
Panny Marie Neposkvrněné 
pro nový chrám 

§ 21. 9. 1995 vyhlášení 
výsledků soutěže na sochu 
Panny Marie Neposkvrněné, 
z jedenácti návrhů nebyla 
udělena žádná z cen, návrh 
Radoše Cvrčka byl oceněn 
zvláštní cenou 

§ 30. 11. 1997 požehnání 
sochy Panny Marie 
Neposkvrněné v novém 
chrámu 

§ postní doba 1998 byla 
instalována nová Křížová 
cesta od Pavla Vance 

§ 31. 12. 1998 je doplacen celý dluh za výstavbu nového chrámu – jsme bez dluhů 
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¡ ¡ ¡ SLOVO ARCHITEKTA     
architektonický návrh stavby: 
Ing. arch. Jindřich Synek 

statické řešení: 
Ing. Otokar Hrdlička 

realizační projekt: 
architektonicko-stavební atelier AMA s.r.o. 
Ing. Karol Böhm, Ing. Jan Radkovský 
 

 

¡ Večeřadlo ztracené v moři paneláků, symbol církve sloužící 
Chrám po 2. vatikánském koncilu již 

není místem cesty ke vzdálenému Bohu, 
doprovázené rytmem sloupů. Je spíše 
místem setkání rodiny božího lidu s Pánem 
zmrtvýchvstalým kolem společného stolu. 
Večeřadlo, ztracené v moři paneláků, 
symbol církve nikoli mocné, ale sloužící... 

Snad první nový chrám v Čechách po 
60ti letech totality fašismu a komunismu 
jako symbol vítězství dobra nad zlem, 
pravdy a lásky nad lží a nenávistí. Chrám 
postavený v duchu nového chápání 
sakrálního prostoru katolické církve. Tedy 
ne prostor pro setkání s Bohem vzdáleným, 
ale prostor pro setkání s Bohem blízkým. 
Prostor spíše intimní, rodinný... 

Znamenalo to oprostit se od 
monumentality moderních kostelů 
architektů Plečnika a Gočára a hledat 
odpověď člověka postmoderní doby, který 
vystřízlivěl z velkých slov a témat. Nevím, 
zda se nám to podařilo, ale pokusím se 
alespoň nastínit způsob uvažování, který 
provázel mě a mé spolupracovníky při práci 
na tomto úkolu. 

Poměrně stísněný prostor staveniště 
obklopený vysokými paneláky. Jakýsi 
poloostrov obklopený ze tří stran natěsno 

ulicemi. Žádné náměstí, žádný odstup. 
Člověk procházející bludištěm jaksi 
„náhodných“ domů cítí bytostně potřebu 
jakéhosi těžiště, místa kde se může zastavit, 
odkud nemusí nikam ani před ničím utíkat. 

Těžiště, jako centrální prostor, ale ne 
pouze vůči vnitřnímu interiéru, ale i vůči 
interiéru vnějšímu, který zahrnuje i čtvrtou 
výseč čtvercového půdorysu chrámu 
postoupenou vnějšímu prostoru pro 
chybějící "náměstíčko". Oltář kupodivu není 
v nejvyšším místě prostoru, ale v rohu. 
A nad ním projekční plocha skořepiny pro 
průmět barevného skla vitráže a pohyb 
slunce. Lamely z obyčejného smrkového 
dřeva vypnuté do tvaru hyperbolického 
paraboloidu. 

S přítelem statikem jsme hledali a 
našli geometrickou konstrukci skořepiny na 
principu soustavy hyperbolických 
paraboloidů vrstvených ve stoupající 
šroubovici kolem centrálního pilíře. Křížem 
protnuté příhradové vazníky, uložené na 
centrální sloup v různých výškách jako 
hrany čtyřbokého jehlanu, jsou nosnou 
tkání, do níž jsou v neutrálních osách 
vypnuty plochy z dřevěných lamel. Ty jsou 
pak kladeny v různých směrech ve čtyřech 



  

vrstvách a v křížení probity nerezovými 
hřeby. Tloušťka skořepin je 7,7 cm na max. 
rozpětí 30 m. Lamely zároveň tvoří přiznaný 
podhled střechy. Spodní dvě vrstvy lamel 
jsou kladeny s vynecháním jedné šířky 
lamely a vytvářejí tak spolu s další vrstvou 
akusticky vhodnou konvexní plochu. Světlo 
pak vniká prosklenými plochami výplní 
příhradových vazníků, obrácených do čtyř 
světových stran. Jednoduchost a řád. 

Kubisté tvrdili, že statika vertikály a 
horizontály musí být překonána šikmostí, 
která ztělesňuje pohyb. Přemáhání hmoty 
tak, jak to činí páka, vítr nebo déšť. Nebo 

také překonání statiky kříže šikmostí 
rozepjatých rukou Krista. Proto ony klasy 
v kompozici oken a dveří, proto onen kříž 
na vrcholku kostela, zvěstující, že statika 
smrti je překonána dynamikou vzkříšení. 

Snad příliš mnoho symbolů, ale 
v době na přelomu tisíciletí, kdy u nás není 
uznáván jakýkoli právní řád, jakákoli záruka 
něčeho neměnného a pozitivního a 
všechno podléhá jakési pouhé módnosti, 
nezbývá než hledat písmena a slova, 
abychom dokázali artikulovat a něco sdělit 
tak, aby lidé rozuměli. A zdá se, že rozumí... 

 

Oltář 
Místo oběti i večeře Páně - pevný bod v prostoru, „kámen, který stavitelé zavrhli, stal 

se kvádrem nárožním“. Kámen z jednoho několikatunového bloku pískovce, vylomeného 
ze skály se stopami sbíječek, kámen uložený na trámy ve tvaru kříže, kámen odhozený, 
nepotřebný, kámen - Kristus, kámen osazený jeřábem před zastřešením chrámu. 

Ambon 
Místo slova, slova Božího. Na povrchu kamene jsou otisky lidských dlaní a chodidel – 

„před Boží tváří jsme takoví, jací skutečně jsme“. 

Svatostánek 
„Bůh přebývá v nedostupném světle“, tedy dveře, které dovolují vstoupit do světla 

jen lidem čistého srdce. 

Křestní kaple 
„Pramen vody vyvěrající k životu věčnému“. 
 
A celý chrám vyjadřující určitou čistotu, prostotu a harmonii, chrám ztělesňující samu 

Pannu Marii - ztělesnění slova Božího. Marii, ale i matku, která tě očekává s otevřenou 
náručí a nezáleží na tom, kdo jsi a odkud přicházíš. 

Pokusil jsem se v tomto textu vysvětlit i vyjádřit proces hledání a tvorby nového 
chrámu na přelomu dvou epoch. Na konci pomalu a v bolestech zanikající epochy 
osvíceného racionalismu, který přinesl tolik lidského utrpení a zmatku, a přicházející 
epochy nové naděje v návrat k prapůvodním hodnotám prostého lidského života v 
harmonii s přírodou i s jeho nejvlastnějším bytím. V návrat k původní jednotě všeho 
stvořeného, snad i poučeni zkušenostmi celé historie lidstva. 

Jindřich Synek 
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¡ ¡ ¡ KNĚŽÍ, JÁHNI A BOHOSLOVCI     
Modleme se za naše kněze, kteří sloužili, slouží a vzešli ze strašnické farnosti. 

¡ ¡ KNĚŽÍ A JÁHNI, KTEŘÍ SLOUŽILI A SLOUŽÍ V NAŠÍ FARNOSTI 
P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB 
narodil se 30. 11. 1940 v Praze 
studium: CM bohoslovecká fakulta v Litoměřicích 1957 -

1962 
vysvěcen: 23. 6. 1963 v Litoměřicích 
primice: 30. 6. 1963 u Pražského Jezulátka 
 
§ 7. 1963 – rektorem u sv. Benedikta na Hradčanech 
§ 1. 1964 – 30. 1. 1966 – pomocný duchovní ve Strašnicích 
§ 2. 1966 – 31. 3. 2005 – administrátor a farář ve Strašnicích 
§ 28. 12. 2004 – dosud – převor a administrátor kláštera 

v Emauzích 
 

P. Mgr. Jan Balík 
narodil se 1. 8. 1965 v Benešově u Prahy 
studium: Katolická teologická fakulta UK v Litoměřicích 

1986-1991 
vysvěcen: 14. 12. 1991 
primice: 21. 12. 1991 Benešov 
 
§ 1991 – 1992 – kaplan Praha – Lhotka 
§ 1992 – 2002 – farář v Kunraticích, zodpovědný za 

pastoraci mládeže v arcidiecézi a Arcidiecézní centrum 
života mládeže Nazaret v Kunraticích 

§ 1993 – tiskový mluvčí Sekce pro mládež ČBK   
§ 2001 – 2005 – ředitel Sekce pro mládež ČBK   
§ 2005 – 30. 8. 2008 – administrátor ve Strašnicích 
§ 9. 2008 – dosud – farář ve Strašnicích 
 

P. Ing. Ladislav Štefek ISch 
narodil se 19. září 1958 v Novém Jičíně 
studium:  Filozoficko-teologická VŠ Františkánů a Kapucínů 

v Münsteru, 1991 – 1996  
vysvěcen: 19. dubna 1997, katedrála na Petrově v Brně 
primice: 20. dubna 1997, kostel sv. Jakuba v Brně 
 



  

§ únor 1997 – 30. červen 1999 – kaplan v kostele 
ve Strašnicích 

§ červenec 1997 – 30. listopadu 2004 – duchovní pověřený 
pastorační službou pro vysokoškolské studenty ve farnosti 
u Nejsvětějšího Salvátora v Praze 

§ prosinec 2004 – duben 2006 – praktikum při doprovázení 
rodin a manželských párů v rámci Schönstattského hnutí 
v München a Bavorsku (Německo) 

§ květen 2006 – dosud – pověřen pastorací rodin 
(manželských párů) v rámci Schönstattského hnutí 
v České republice (zejména tzv. Svaz schönstattských 
rodin) 

§ od 1. listopadu 2007 jako kaplan ve farnosti sv. Jakuba 
v Brně k „příležitostné službě“ 

 

P. ThMgr. Zbigniew Grzyb 
narodil se 21. 7. 1965 
studium: Katolická universita v Lublinu 
vysvěcen: 6. 2. 1999 v Říčanech 
primice: 7. 2. 1999 v Říčanech 
§ 30. 6. 1999 – kaplan v Říčanech u Prahy 
§ 1. 7. 1999 – 28. 2. 2001 – kaplan v kostele ve Strašnicích 
§ 1. 3. 2001 – dosud – administrátor farnosti Krásná Hora 

nad Vltavou 
 

P. Mgr. Daniel Bečaver 
narodil se 19. 4. 1973 v Prešově 
studium: Kněžský seminář ve Spišské kapitule 1991 – 

1997  
vysvěcen: 1997 
primice: 1997 v Lipanech okr. Sabinov 
§ 1. 8. 2001 – 30. 6. 2002 – kaplan ve Strašnicích 
§ 1. 7. 2002 – byl ustanoven administrátorem ve Voticích 
§ v současné době je mimo kněžskou službu, žije v Čechách. 
 

P. Mgr. Peter Kováč 
narodil se 23. 1. 1976 v Čadci 
studium: Teologická fakulta TU Bratislava 1998-2000, 

2000-2004 KTF UK Praha 
vysvěcen: 25. 6. 2005 v Praze 
primice: 26. 6. 2005 v Řevnicích 
§ 7. 2004 – 1. 7. 2005 – kaplan v Řevnicích 
§ 7. 2005 – 1. 7. 2007 – farní vikář ve Strašnicích 
§ 7. 2007 – dosud – administrátor farnosti Nymburk 
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P. Jan Houkal 
narodil se 20. 11. 1974 v Praze 
studium: 1993 – 1994 – Teologický konvikt Litoměřice 

1994 – 1996 a 1997 – 1998 Katolická teologická 
fakulta UK Praha 
1998 – 2001 – Teologická fakulta Papežské 
Lateránské univerzity Řím 
2005 – 2009 – Teologická fakulta Papežské 
Gregoriánské univerzity Řím 

vysvěcen: 22. 06. 2002 v Praze (katedrála sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha) 

primice: 24. 06. 2002 v kostele sv. Matěje v Praze – 
Dejvicích 

§ 19. 08. 2001 – 21. 06. 2002 – jáhenská služba ve 
farnostech Dobříš a Svaté Pole 

§ 07. 2002 – 30. 06. 2005 – farní vikář ve Strašnicích 
§ 12. 2002 – 30. 06. 2005 – výpomocný duchovní farností 

u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice 
§ 07. 2005 – dosud – výpomocný duchovní ve farnostech 

III. pražského vikariátu (t. č. na studiích v Římě) 

P. RNDr. Mgr. Vladimír Kalík 
narodil se 19. 8. 1960 v Praze 
studium: 1992 – 1993 – Teologický konvikt Litoměřice 
 1993 – 1998 – Katolická teologická fakulta UK 

Praha 
vysvěcen: 26. 6. 1999 v Praze 
primice: 26. 6. 1999 v Praze 
§ 1998 – 1999 – jáhen v Kunraticích u sv. Jakuba Staršího 
§ 1999 – 2001 – kaplan na Chodově u sv. Františka z Assisi 
§ 2001 – 2005 – administrátor v Petrovicích u sv. Jakuba St. 
§ 2005 – 2007 – kaplan v Holešovicích u sv. Antonína 
§ 2007 – dosud – kaplan ve Strašnicích 

¡ Naši jáhni 
Mgr. Vladimír Hudousek 
narodil se 28. 4. 1966 
studium: Katolická teologická fakulta UK Praha 
vysvěcen: 28. června 2006 v kostele Neposkvrněného 

Početí Panny Marie ve Strašnicích 
§ od srpna 2006 působí jako kaplan Armády České republiky 

u Hradní stráže 
Vláďu znáte jako ministranta, který pomáhal s podáváním 
svatého přijímání. Jeho žena Iveta je katechetka předškolních 
dětí. Mají tři děti, Vládíka, Markétku a Vojtíška. 



  

Mgr. Pavel Reumann 
narodil se 29. 4. 1967 
studium: Katolická teologická fakulta UK Praha 
vysvěcen: 19. června 2004 
§ od svého jáhenského svěcení do roku 2008 sloužil ve 

farnosti Hostivař 
§ od 1. března 2008 byl ustanoven do služby farnosti 

Strašnice 
§ je učitelem na Střední odborné škole v Praze 3, kde 

vyučuje elektrotechniku a základy společenských věd a na 
stejné škole působí jako výchovný poradce 

§ na Křesťanském gymnáziu v Hostivaři učí náboženství děti 
ve čtyřletém cyklu 

§ Pavel je též advokátem u Interdiecézního církevního 
soudu 

¡ ¡ KNĚŽÍ POCHÁZEJÍCÍ Z NAŠÍ FARNOSTI 
P. Pavel Adrian Zemek OPraem 
narodil se 10. 7. 1961 v Praze 
studium: 1982 – 1987 – CM bohoslovecká fakulta 

v Litoměřicích 
vysvěcen: 27. 6. 1987 kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně 
primice: 30. 6. 1987 kostel sv. Václava, Vršovice 
§ 1987 – 1991 – farní vikář v Plzni 
§ 1991 – 1996 – administrátor u sv. Norberta ve 

Střešovicích 
§ 1996 – 2007 – generální vikář Plzeňské diecéze 
§ 2007 – 2008 – převor v klášteře na Strahově 
§ 2008 – dosud – probošt v Doksanech, administrátor 

v Brozanech, Dolánkách, Libotenicích 
 

P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR 
narodil se 16. 11. 1971 v Praze 
studium: 1991 – 1996 – Katolická teologická fakulta UK 

Praha 
vysvěcen: 22. 6. 1996 v katedrále sv. Víta v Praze 
primice: 26. 6. 1996 v kostele Neposkvrněného Početí 

Panny Marie ve Strašnicích 
§ 1996-7/1999 – farní vikář na Svaté Hoře 
§ 8/1999-2008 – farář na Svaté Hoře 
§ 2002 – současnost – provinciál redemptoristů 
§ 25. 2. 2004 – 31. 12. 2008 – prezident Arcidiecézní charity 

Praha 
§ 2008 – člen kněžské rady Arcidiecéze pražské 
§ 1. 1. 2009 – generální vikář litoměřické diecéze 
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P. ThLic. Jeroným Filip Hofmann OPraem 
narodil se 8. 7. 1973 v Praze 
studium: 1998 – 2003 – Katolická teologická fakulta UK 

Praha 
vysvěcen: 26. 6. 2003 v basilice Nanebevzetí Panny Marie v 

Praze na Strahově 
primice: 29. 6. 2003 v kostele Neposkvrněného Početí 

Panny Marie ve Strašnicích 
§ 2003-2007 – farní vikář (lidově kaplan) Znojmo – Louka 
§ 2007-2008 – administrátor Praha – Střešovice 
§ 2008 – dosud farní vikář v Jihlavě 

¡ Náš bohoslovec 
Vojtěch Smolka 
narodil se 16. 10. 1985 v Praze 
§ 2005 – 2006 – Teologický konvikt v Litoměřicích 
§ 2006 – dosud – Katolická teologická fakulta UK Praha 
§ v současné době studuje 3. ročník 
 
 
 
 
 
 
 

Vzpomeňme také na dříve narozené kněze, pocházející z naší farnosti: 
 

P. Václava Bartáka 
narozeného 9. 9. 1925 v Ouběnicích, vysvěceného 27. 6. 1965 v Litoměřicích, primice 

29. 6. 1965 v kostele sv. Václava ve Vršovicích, byl administrátorem v Obděnicích a adm. 
exc. v Petrovicích u Sedlčan a v Nechvalicích, od 10. 9. 2002 je emeritním farářem, nyní žije 
v Domově sv. Karla Boromejského v Praze. 

P. Jindřicha Šulce 
narozeného 4. 4. 1934 v Kanici, vysvěceného 29. 6. 1974 v Praze, primice 30. 6. 1974 

v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Strašnicích, byl administrátorem ve 
Stráži nad Ohří, kaplanem na Spořilově, v Hostivaři, Záběhlicích, Vršovicích, 
administrátorem v Dobříši a Hostivaři, zemřel 7. 4. 2003 v Praze, je pohřben v Petrovicích u 
Nového Bydžova. 

P. Antonína Hájka 
narozeného 31. 8. 1915 v Praze, vysvěceného 29. 6. 1956 v Praze, byl kaplanem v 

Českém Brodě, u sv. Štěpána v Praze 2, v Praze – Karlíně, u sv. Mikuláše v Praze 1, zemřel 
29. 3. 1984 v Praze, pohřben byl na Vinohradském hřbitově v Praze. 



  

¡ ¡ ¡ UMĚNÍ UVNITŘ KOSTELA     
Vybavování chrámového prostoru kostela Neposkvrněného početí Panny Marie 

probíhalo postupně celých čtrnáct let, až bylo konečně v listopadu 2008 dovršeno instalací 
píšťalových varhan. Připomeňme si, jak od samého začátku toto nemalé úsilí o zařízení 
interiéru kostela vznikalo.  

Společně s dokončenou stavbou v červnu 1994 byly dohotoveny tyto umělecké 
liturgické předměty: oltář, svatostánek, křestní kaple, ambon a dvě vitráže pro kaple sv. 
Wolfganga a sv. Anežky. 

Autoři návrhu úpravy 
liturgického prostoru: 
 
§ akademický malíř Pavel 

Šlegl 
§ akademický malíř Petr 

Štěpán 

 
§ oltář s ostatky sv. 

Václava → 
§ svatostánek ↓ 
§ křestní kaple ↘ 
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Více uměleckých předmětů se zejména z důvodu finanční náročnosti nepodařilo do 
vysvěcení chrámu pořídit. 

Až 30. listopadu 1997 se dalším přírůstkem stala socha Panny Marie – Immaculaty, 
z dvakrát pálené hlíny. O rok později v postní době 1998 byla nainstalována postupně 
jednotlivá zastavení křížové cesty z patinovaného bronzového plechu s uzavřeným 
lakovaným povrchem. 

Za další tři roky v sobotu 3. března 2001 byl na vazník kostela upevněn nový velký kříž 
z lipového dřeva a v neděli 4. března před zahájením mše sv. v 9 hodin požehnán. 

Téměř dva roky trvala výroba nového betléma, který tvořily děti z naší farnosti pod 
vedením keramika pana Milana Veselého, jeho rodiny a paní Jiřiny Kasíkové. Začátkem 
roku 2007 vzniklo několik figurek „jako na zkoušku“, v říjnu byla dokončena podstatná část 
díla, takže na Vánoce bylo možné betlém vystavit. Během roku 2008 přibyly další figury a 
na letošní podzim se z iniciativy dětí plánuje 
pokračování. Na realizaci se podílelo 29 dětí. 

Digitální varhany, které byly pro kostel 
jen nouzovým řešením, nahradily v listopadu 
2008 varhany píšťalové. Získali jsme je díky 
péči Společnosti pro duchovní hudbu a 
společnosti Psalterium, s.r.o. Varhany jsou 
dvoumanuálové s deseti rejstříky. Lze z nich 
vyjmout ucelenou část, pevný manuál, který 
pak slouží jako přenosný truhlový pozitiv. 

Ambon vitráž sv. Anežky sv. Wolfgang 
akad. sochař Michal Šarše akad. mal. Jaroslava Fenzlová prof. Josef Oberberger 

 



  

 
socha Panny Marie – Immaculaty 
akademický sochař Radoš Cvrček. 

XII. zastavení křížové cesty 
výtvarník Pavel Vanc 

  

varhany 
varhanářská dílna Kánský-Brachtl z Krnova 

kříž z lipového dřeva 
akademický sochař Jaroslav Hylas 
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¡ ¡ ¡ FARNÍ POUTĚ     
V uplynulých patnácti letech novodobé historie farnosti bylo pořádání nejrůznějších 

poutních zájezdů mezi farníky velmi oblíbené. Tuto činnost podporovali všichni místní 
duchovní otcové tím, že se dle svých časových možností střídali v doprovázení poutníků. Za 
toto období se uskutečnilo osm několikadenních velkých poutí a více než deset poutí 
s družební farností Lappersdorf. 

Pouť do Vorau 
4. 9. – 7. 9. 1997, duchovní doprovod P. Ladislav Štefek ISch (Vídeň, Vorau, Štýrský Graz, 
Pollerberg, Mariazell) 

Farní pouť do Říma 
26. 4. – 1. 5. 1999, (Pisa, Florencie, Řím, Orvieto, Siena) 

Pouť do Svaté země 
6. - 14. 2. 2000, duchovní doprovod P. Zbyšek Grzyb 

Národní pouť do Říma 
30. 3. – 2. 4. 2000, duchovní doprovod P. Marian Klener OSB 

Pouť – velký mariánský okruh 
20. 4. - 2. 5. 2001, (La Salette, Lurdy, Loyola, Santiago de Compostela, Coimbra, Fatima, 
Batalha, Nazaré, Madrid, Avila, Toledo, Valencie, Monserrat, Carcassone, Avignon, 
Chambery) 

Farní pouť 
15. – 24. 4. 2002, duchovní doprovod P. Marian Klener OSB, (Kostnice, Reichenau, 
Einsiedeln, Annecy, La Salette, Ars, Cluny, Taizé, Paray-le-Monial, Nevers, Chartres, 
Alencon, Lisieux, Reims, Metz, Strasbourg) 

Pouť na setkání mládeže Taize v Hamburku 
28. 12. 2003 - 2. 1. 2004, duchovní doprovod P. Jan Houkal 

Farní pouť do Říma 
5. - 13. 9. 2008, duchovní doprovod P. Jan Houkal a P. Jan Balík, (Orvieto, Bolsano, Řím, 
Subiaco, Genazzano, Nettuno, Assisi, Montefalco) 

Jednodenních poutních zájezdů se uspořádalo více než tři desítky. Na některých se 
organizačně podílela Společnost sv. Vincence z Pauly, jejíž členka paní Jarmila 
Neumannová založila a stará se o farní knihovnu. Připomeňme si některá místa, která naši 
farníci navštívili: Jablonné v Podještědí, Jindřichův Hradec, Klášter, Kostelní Vydří, Klokoty, 
Lomec, Dobrá Voda, Nové Hrady, Svatá Hora u Příbrami, Tasovice, Louky, Chlum v Luži, 
Zelená Lhota u Nýrska, Mariazell, Tetín, Kájov, Zlatá Koruna, Prachatice‚ Žďár nad Sázavou 
a další. Pravidelně o svátku sv. Václava navštěvujeme Starou Boleslav. Poslední tři roky se 
opět jezdí 13. ledna na noční pouť do Filipova. 
 



  

¡ ¡ ¡ ŽIVOT VE FARNOSTI     
¡ Mateřské centrum neboli „klubík“ 

Funguje v naší farnosti od března 2006. Pravidelná setkání maminek (ale někdy i 
tatínků) na rodičovské dovolené a dětí ve věku od několika měsíců do 4-5 let se 
z kapacitních důvodů na jaře 2009 rozdělila již do dvou dopolední v týdnu. Děti si pohrají, 
ty starší i něco vyrobí nebo nakreslí a společně se pomodlí. Dospělí mají prostor pro 
duchovní témata, diskuze o výchově a společné sdílení svých radostí i starostí. Dvakrát 
ročně jezdí celé rodiny na vícedenní mimopražské výlety. Centrem prošly děti z cca 30 
rodin. Starší již chodí do školek a škol, ale noví kamarádi stále přibývají. 

 

¡ Pondělní Ejá ejá brm! 
Zdraví vás miminka z pondělního mateřského centra. Začali jsme se scházet teprve 

letos v lednu. Většina z nás jsou prvorození a naše maminky, zatím co my si tady hrajeme, 
probírají, jak na nás. Najdou si také chvilku na duchovní občerstvení, aby nás s úsměvem 
celý týden zvládaly. Je to tady príma, když je hezky, můžeme být na písku, a aby nám bylo 
dobře, stará se o nás i teta Lída. Další miminka a batolata všeho věku jsou vítána a my se 
na ně moc těšíme! 

 

¡ Farní knihovna 
Farní knihovna existuje již od roku 1994 a stále se rozrůstá. V současné době 

obsahuje na šest tisíc svazků, z toho asi jednu čtvrtinu beletrie a tři čtvrtiny duchovní, 
filosofické a historické literatury. Farníci si mohou půjčovat knihy dvakrát týdně, ve středu 
mezi sedmnáctou a osmnáctou hodinou a v neděli mezi osmou a dvanáctou. O zájmu 
svědčí počet registrovaných čtenářů – 277. Knihy se půjčují v knihovně v 1. patře a v neděli 
současně i ve farní kavárně. Dětská literatura se půjčuje přímo v učebně, kde je také 
vystavena a děti ji mají k dispozici při každé návštěvě. 

 

¡ ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ 
Vznik datujeme k 31. říjnu 1996, kdy se v podvečer v přilehlých prostorách nového 

chrámu sešly Hanka, Klára a Martina. S elánem a s nadšením pro věci hudební shromáždily 
kolem sebe skupinku mladých lidí, která předvedla své umění písní Slunce při dětské mši 
svaté 2. února 1997. O opravdové premiéře se však dá mluvit až o tři týdny později, kdy 
Kaloka s napětím a očekáváním odehrála celou mši svatou. A ač je to neuvěřitelné, hraje 
od té doby neděli co neděli v našem kostele při každé „dětské“, v nejrůznějším obsazení 
nejrůznější písně v nejrůznějším provedení. 

 

¡ Modlitební skupina Effatha 
Naše společenství vzniklo krátce po roce ´89, jako plod obrodného hnutí 

„charismatická obnova“. Jsme skupina 10 lidí, která se schází každý čtvrtek večer. Naše 
setkání je převážně naplněno prosbami, díky a chválami vlastními slovy, prokládané 
zpěvem při kytaře, četbou Písma a krátkou meditací. Důležitou součástí je sdílení, které 
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pomáhá vytvářet užší vztahy mezi členy společenství. Vzájemně si pomáháme nést své 
kříže i radosti a posilujeme se ve víře. To je také součástí našich modliteb, stejně jako 
potřeby světa, církve a farnosti. Jsme společenství otevřené a rádi přijmeme i Vás. 

 

¡ Rozhovory vysokoškoláků o víře 
Jak roky plynou, stále více si můžeme uvědomovat, co všechno už jsme za 7 let 

existence Rozhovorů o víře společně prožili. Můžeme vzpomínat na večery, kdy nám byla 
velmi poutavě a s lehkostí rozkrývána nejrůznější témata z teologie, dějin církve a my se 
mohli prakticky přesvědčovat, že člověk skutečně může mít Pána Boha rád také tím více, 
čím více ho zná a o něm se dozvídá. Tato společná setkávání, duchovní obnovy, společné 
výlety a prázdninové akce, společná modlitba, adorace, modlitba breviáře, diskuse na 
nejrůznější témata, Lectio divina, rozjímání nad texty dobrých knih, liturgické, ale i 
neliturgické slavení, navazování pevných a krásných přátelství, a to nejen mezi mládeží, ale 
samozřejmě i s našimi kněžími, kteří vždy Rozhovory vedli, to vše jsou velké důvody 
k vděčnosti. Proto bychom také chtěli poděkovat. P. Janovi, který jako mladý kaplan 
nastupující do Strašnic, i když už tehdy nás přesvědčoval o svém pokročilém stáří, mládež 
ke společnému setkávání pozval a Rozhovory založil, a ne méně P. Peterovi a 
P. Vladimírovi, kteří po něm štafetu převzali a o nás se dále starali. 

Děkujeme! 

¡ Nedělní večery mladých 
Společenství středoškoláků vzniklo ze skupiny mládeže připravující se na biřmování. 

Schází se pod vedením P. Jendy již od roku 2006. 
 

¡ Středeční večery 
Pravidelně každou druhou středu v měsíci probíhají Biblické hodiny pod vedením 

jáhna Pavla. Třetí a čtvrtá středa je věnována setkání nad Katechismem s P. Vladimírem. 
 

¡ Iniciativa 17-11 
Naše farnost připravuje (ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím) nový 

projekt nazvaný Iniciativa 17-11. Věnujeme se v něm sociální nauce církve a sociálnímu 
rozměru křesťanství. Prostřednictvím přednášek či besed v nich věřící i všechny další 
zájemce seznamujeme s tím, jakým způsobem inspiruje křesťanství společenskou 
komunikaci, veřejné dění a různé kulturní a sociální projekty či koncepty. Besedy se konají 
zpravidla každou první středu v měsíci od 19 hodin v Divadle Miriam. Již nás navštívili tito 
vzácní hosté: 7. 1. prof. Lubomír Mlčoch („Je to člověk, o kterého tu běží“), 4. 2. Mons. 
Václav Malý („Jděme tam, kde nejsou viditelné úspěchy hned“), 4. 3. Jiří Zajíc („Kdo je 
svědkem církve vůči společnosti?“), 1. 4. otec Marek O. Vácha („Bioetika – umění žít a život 
chránit“), 6. 5. doc. Petr Hach („Počátky lidského života očima embryologa“) a v úterý 8. 6. 
MUDr. Marie Svatošová („Hospice a umění doprovázet“). Co jako hlavní organizátor 
připravuji na podzim? Návštěvu naší farnosti a besedu přislíbil jednak prof. František X. 
Halas z Brna (v úterý 6. 10., krátce po papežské návštěvě, promluví o tom, proč má 
katolická církev vlastní státní strukturu a k čemu všemu ji ve světě používá), jednak první 
vojenský kaplan v ČR, v současné době generální vikář královéhradecké diecéze Mons. 



  

Tomáš Holub (4. 11., etika válečného konfliktu). Na prosinec chystáme jedno malé 
překvapení. Díky vám všem, kteří se besed účastníte a kteří mi pomáháte s organizací, 
zápisy, nahráváním a propagací. Pán Bůh Vám to odplať. 

¡ Modlící se matky 
Logo MM je kruh, v něm dvě matky s dětmi, kolem je heslo „Láska matek proměňuje 

svět“. MM znamená přátelství a jistotu, že nejsme v našich modlitbách samy, ale že mnoho 
matek na mnoha místech chválí našeho Boha Stvořitele. My jsme se začaly scházet v 
r. 1999, nejdřív v rodinách, později na faře. A jsme šťastné, že se tady můžeme scházet 
každé pondělí po mši svaté. Uskutečňujeme společné modlitby - Třídenní modlitby –, kdy 
se spojují všechny skupiny světa. Věříme, že Bůh vede naše setkávání a že ve správném 
čase pošle své požehnání a pomoc těm, kteří je potřebují. 

Jsme vděčné za naši skupinu MM. Je pro nás radostí scházet se a modlit. 

¡ Skupiny živého růžence 
Každé první pondělí v měsíci se v naší farnosti schází pět skupin živého růžence ke 

společné modlitbě. Takto se skupiny scházejí již od roku 1990 a jako poslední se připojila 
růže rodin s dětmi. 

¡ Manželské společenství 1 
Naše manželské společenství vzniklo z podnětu skupinky maminek, které se scházejí 

v mateřském klubíku ve středu na faře. První společný víkend jsme strávili na jaře 2007 
v Jitravě u Liberce a letos pojedeme již na sedmou společnou dovolenou. Scházíme se 
pravidelně již druhý rok každou druhou neděli večer u jedné z rodin doma. Na programu je 
duchovní program (papežský dokument pro rodiny), společná modlitba a diskuze na 
nejrůznější témata, která si vždy připraví hostitelský pár. Takto jsme postupně 
prodiskutovali již několik přínosných knížek. 

¡ Manželské společenství 2 
Jsou tři druhy lidí, s nimiž je dobře se stýkat: 

vnitřně silní, upřímní a ti, kteří se mnoho naučili. 
Staročínské přísloví 

Pokud se tímto citátem chceme řídit, počítejme s tím, že se musíme sobě navzájem 
otevřít, umět se zároveň přiznat ke svým chybám a nedostatkům, mít radost z úspěchů 
toho druhého, prožívat s ním jeho bolest a trápení. Když se k tomu přidá ještě notná porce 
humoru a vzájemných sympatií a vše se na závěr "ozdobí“ společnou modlitbou a 
přímluvami, dostanete fungující farní společenství, které si neklade za cíl rozebírat biblické 
texty a rozjímat o nich, ale společenství lidí, kteří se scházejí pravidelně každých 14 dnů 
v neděli, protože je to vnitřně obohacuje.  

 Nynější farní společenství, o kterém se chci krátce zmínit, existuje od roku 2002. 
Mnozí sem přišli, mnozí odešli, ale jádro zůstalo. „Dávejme Bohu, co je božího, a každému 
jednotlivci tohoto společenství zvlášť budiž vysloveno poděkování“. 
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¡ Manželské společenství 3 
Základ společenství tvoří bývalí katechumeni pokřtění v naší farnosti v letech 2007 a 

2008, kteří založili rodinu. Scházíme se dvakrát v měsíci, během týdne a v neděli 
odpoledne na faře. 

 

¡ Manželské společenství 4 
Začali jsme se scházet každý měsíc od jara 2009, abychom si vzájemně pomáhali 

v prohlubování víry. U založení společenství stáli naši kněží a jsme otevřeni dalším 
manželům. 

 

¡ Společenství maminek 
Před pár lety se každé úterý v době náboženství předškolních dětí scházely některé 

maminky a jeden rok také 2 babičky k modlitbě a vzájemnému „povídání si“. Modlily jsme 
se zejména růženec nebo některé desátky. Někdy byla i odvaha k modlitbě vlastními slovy. 
Naše složení se částečně obměňovalo. Dva roky jsme se scházely nejen v tyto úterky, ale 
také na hřištích a v našich domácnostech. 

 

¡ Farní charita 
Po celých 15 let, ba ještě od dob, než stál nový chrám, působí v naší farnosti Farní 

charita. V jejích řadách se vystřídalo několik ředitelek a desítek dobrovolníků, kteří měli a 
mají stále chuť vykonávat skutky lásky pro druhé. Farní charita se stará především 
o seniory, kterým nabízí individuální služby pomoci, pořádá pravidelná setkání a 
přednášky, každoročně se zapojuje do celorepublikové Tříkrálové sbírky a občas se najde i 
zcela jiná bohulibá aktivita, kterou si charita vezme za svou. To vše je podloženo 
modlitbami. 

 

¡ Senioři 
Setkávání seniorů v naší farnosti. 
Každé druhé úterý v měsíci se my senioři scházíme nejen proto, abychom se 

navzájem lépe poznali, ale též pro upevňování víry. Je to hlavně dobré pro ty z nás, kteří 
doma žijí sami. Chodí mezi nás též jeden vzácný člověk, který před půl rokem oslavil 100 
let. Doufáme, že dr. Žemlička bude ještě dlouho mezi nás chodit, neboť jeho dobrá mysl, 
víra a optimismus nás povzbuzuje. Na minulém setkání 9. 6. jsme dostali od patera 
Vladimíra velmi krásný výklad o mši svaté. 

Nelze se přitom nezmínit o milé a stále usměvavé paní Lídě, která nám toto setkávání 
zpříjemňuje malým pohoštěním. Proto chceme poděkovat všem, kteří mají zásluhu na 
těchto setkáváních. Doufáme, že dá-li Bůh, budou pokračovat i po prázdninách. 

 

¡ Farní kavárna 
Po společném slavení nedělních dopoledních bohoslužeb se v naší kavárně, podobně 

jako u prvotních křesťanů, snažíme vytvářet příjemné prostředí pro vzájemné setkávání 
našich farníků - agapé. Při kávě a zákusku je příležitost se lépe poznat, pohovořit o svých 
radostech, ale i starostech, najít případnou radu, povzbuzení nebo pomoc. 



  

Farníci se sami starají o pohoštění a podle možností se každý týden střídají. Nabízejí 
spoustu dobrot ze své domácí kuchyně, ve farní kuchařce máme už bohatou sbírku těch 
nejlepších receptů. Na děti tu čeká šálek dobré čokolády, kterou si s chutí dává i otec Jenda 
a náš varhaník pan Korejs. Farní knihovna tu pravidelně půjčuje své zajímavé a oblíbené 
tituly a nejeden návštěvník si domů odnáší pěknou knihu. 

¡ Mariina legie 
Od října 2007 působí s laskavým svolením otce Jendy Balíka v naší farnosti prezidium 

Rosa Mystica Mariiny legie. Scházíme se každé pondělí v 18.45 hod v učebně. 
Mariina legie je katolická laická organizace, která pod vedením Panny Marie 

Neposkvrněné, Prostřednice všech milostí, chce sloužit k oslavě Boha posvěcováním svých 
členů a apoštolátem. Mariina legie je charakteristická svým společenstvím bratrů a sester 
v Kristu, kteří se každý týden schází kolem Panny Marie k modlitbě a přípravě k apoštolátu, 
aby Bůh byl v našem okolí více milován. Členové chtějí apoštolsky působit v jednotě 
s Pannou Marií a být ve všech formách apoštolátu k dispozici biskupovi či faráři.  

¡ Divadlo Miriam 
Odsvěcená farní kaple začala po výstavbě nového kostela fungovat jako víceúčelový 

společenský sál. Od 14. května 2000 byla pojmenována Divadlo Miriam; to se stalo domácí 
stálou scénou divadelní společnosti Petrklíč, kterou tvoří sdružení profesionálních 
převážně křesťansky orientovaných umělců. Za dobu svého působení od roku 1989 má 
tento divadelní soubor za sebou více než dvacet inscenací. K nejúspěšnějším představením 
pro dospělé patří hra Erica-Emmanuela Schmitta Návštěvník, pojednávající o fiktivním 
setkání slavného rakouského psychiatra Sigmunda Freuda s neznámým návštěvníkem. 
U dětských diváků mají vždy úspěch pohádky, v poslední době jsou to dvě: O pyšné noční 
košilce a Perutinka. 

Dramaturgie divadla je zaměřena na společensky závažná témata (holocaust, 
duchovní téma, otázka menšin atd.). 

¡ Cantus Amici 
Dva roky po dostavbě kostela nalezl u nás zázemí pěvecký soubor CANTUS AMICI. 

Vznikl z chrámového sboru založeného skupinou mladých křesťanů v roce 1947 při farnosti 
sv. Václava v Praze - Nuslích. Od r. 1951 působil při chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 
V roce 1960 sbor změnil působiště a byl až do r. 1996 při kostele sv. Vojtěcha na Novém 
Městě. Nyní působí nejen v chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích, 
ale i v chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Hlavní jeho činností bylo a dosud zůstává 
provozování duchovní hudby. Prvním sbormistrem byl J. M. Dobrodinský. Od r. 1957 byl 
sbor řízen Václavem Dobrodinským, emeritním členem České filharmonie. Od sezóny 2004 
– 2005 je dirigentem souboru syn Václava Dobrodinského Lukáš. 
 

Kromě výše zmiňovaných pravidelných aktivit probíhá během roku mnoho akcí pro 
děti a mládež, jejichž přehled vždy naleznete na farních webových stránkách. 
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¡ ¡ ¡ CO BYLO PŘED ROKEM ´89     
§ 1900 – 1919 bohoslužby ve školní kapli strašnické školy 
§ 1920 – 1930 bohoslužby v kapli sv. Václava na Vinohradském hřbitově 
§ 13. 1. 1924 byl založen „Spolek pro postavení katolického kostela ve Starých 

Strašnicích“ 
§ 18. 9. 1929 byla zřízena samostatná duchovní správa ve Strašnicích 
§ 1. 10. 1929 byl ustaven první duchovní správce P. Josef Gargela 
§ 6. 12. 1929 darovala paní Magdalena Škrábková pozemek na výstavbu kostela 
§ 1. 3. 1930 byla zahájena výstavba farní budovy s kaplí 
§ 31. 8. 1930 byla posvěcena nová farní kaple panem biskupem Dr. Antonínem 

Podlahou 
§ pokračují finanční sbírky na nový kostel 
§ 1938 – na kontě spolku je 4,5 milionu Kč, rozpočet je však 9 milionů 
§ 1939 – válka přerušila všechny snahy 
§ 1953 byla zabrána větší část farního pozemku pro výstavbu bytových domů  
§ 18. 12.1956 zemřel farář P. Josef Gargela 
§ 11. 2.1957 byl ustaven duchovním správcem strašnické farnosti Msgre Josef Vladyka 
§ 24. 12.1965 zemřel Msgre Josef Vladyka 
§ 1. 2. 1966 byl ustaven duchovním správcem P. Jan Nepomuk Klener 
§ 4. 7. 1966 byla zahájena rekonstrukce kaple v duchu obnovené liturgie po II. 

vatikánském koncilu 
§ 15. 9. 1966 znovu benedikoval rekonstruovanou kapli pan biskup Dr. František 

Tomášek 
§ 22. 11. 1967 první zkouška obnoveného chrámového sboru 
§ 1968 vyzývá pan kardinál Tomášek otce Mariana k obnovení „ Spolku pro postavení…“ 
§ 25. 4. 1968 ustavující schůze farní rady 
§ 13. 6. 1968 schůze farníků pro obnovení „Spolku pro postavení…“ 
§ 29. 9. 1968 posvěceny nové dvoumanuálové varhany, od P. Karla Břízy CSsR 
§ 11. 11. a 17. 11. 1972 byly zavěšeny dva nové zvony Václav a Maria na zvonici 
§ 1969 sbírky na nový kostel vynesly 1,1 milionu Kč 
§ 1. 6. 1969 1. návrh na stavbu kostela od ing. Jaroslava Cuhry 
§ 1969 architektonický návrh ing. Václava Dvořáka na stavbu kostela 
§ 1971 byla po několika konsultacích stažena žádost o umístění stavby 

§ 1. 1. 1977 jsou připojeny ke strašnické 
farnosti Malešice 

§ 24. 5. 1989 ustavena skupina pro 
přípravu podkladů ke stavbě nového 
kostela 

§ 7. 2. 1990 ustavena skupina „Mariánská 
huť“ pro přípravu stavby nového kostela 

 



  

¡ Duchovní od vzniku farnosti 
Prvním farářem se stal P. Josef Gargela, 

působil zde od ustanovení farnosti 1. 10. 1929 až do 
své smrti 8. 12. 1956. 

Druhým duchovním správcem strašnické 
farnosti byl jmenován Mons. Josef Vladyka, bývalý 
sekretář pražského arcibiskupa a kardinála Karla 
Kašpara. Nastoupil službu administrátora 11. 2. 
1957 a působil zde až do 25. 12. 1965 kdy zemřel. 

Vzpomeňme také na duchovní, kteří zde našim 
farářům pomáhali na P. Františka Hybnera, kaplana 
P. J. Gargely, a P. prof. Stanislava Nováka, kaplana P. 
J. Gargely. P. Karla Metoda Klementa OSB, 
emauzského benediktina, převzácného kněze, 
vzorného liturga, proslulého kazatele a zakladatele 
Legio Angelika, výpomocného duchovního 1957-
1963 ve Strašnicích, P. doc. ThDr. Jiřího Skoblíka, 
kaplana 1969 – 1975 ve Strašnicích, od roku 1990 
přednáší morálku na KTF UK Praha. 
 

P. Josef Gargela 
 
Spolek pro postavení katolického kostela ve Starých Strašnicích.  
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