Zápis ze zasedání pastorační rady Strahov

ze dne 21. 9. 2015 od 19:00 v sakristii strahovské baziliky

Přítomni: P. Hugo, P. Zikmund, paní Nepilová, B. Orlová, E. Smutná, M. Bukvicová a pánové J. Žák, M.
Vostruha a M. Kvíz
Omluveni: pánové Zeman, Vojtěch a Janků
Dnešní zasedání nově zvolené PRS je první usnášeníschopné po posledních volbách, které proběhly
v červnu t.r. Jednání zahájil společnou modlitbou Otec Hugo. Poté byly projednány následující body:
1. Farní listy
Vyvstává otázka, jestli Farní listy i nadále vydávat v papírové formě nebo jen elektronicky, protože
již většina farníků má přístup na internet. Pokud jde o obsah pastorační rada doporučuje, aby listy
nadále obsahovaly pouze konkrétní témata (farní a jiné příbuzné události, poutě setkání,
návštěvy, výročí, akce apod.) Teologické texty, duchovní úvahy jsou k dispozici na jiném místě. Po
diskuzi rada dospěla k závěru, že Farní listy Strahov budou vycházet nadále v papírové formě a
vedle toho také elektronicky na webové adrese farnosti.
Jako „šéfredaktorka“ Farních listů byla navržena paní Anna Žáková.
2. Mikulášská besídka
Datum bylo navrženo předběžně na 5. nebo 6.12. (So, Ne) t.r. v 15 hod. do letního refektáře
kláštera. Na říjnovém zasedání PR bude datum určeno přesněji podle zjištění mezi farníky, které je
vhodnější. Vstupenkou na besídku bude nakreslený (namalovaný) obrázek sv. Mikuláše. Rodiče
(maminky) se prosí o příspěvek upečenou či podobnou formou. Nápoje zajistí fara.
3. Zájezd farnosti
Probíhají přípravy, zájezd se uskuteční 10.10.2015 na trase Číhošť Jihlava, Nová Říše.
4. Mše sv. na Štědrý den
Otec Hugo byl dotazován na čas mše sv. zvláště pro děti na Štědrý den. Jednalo se o nějaký dřívější
termín. Po diskuzi bylo konstatováno, že čas bohoslužby v 16:00 bude zachován.
5. Memoriál Vojty Orla
Memoriál proběhne 3. října v zahradě kláštera bratří Kapucínů. Sportovní obsah připravují bratři
Orlovi. Fara poskytne finanční podporu 2 000,-Kč plus potřebná částka na nákup medailí pro vítěze
a účastníky soutěží.
6. Farní silvestr
Datum společenské akce farnosti určeno na 28.11.015 večer v Kapucínském klášteře. P. Hugo
bude kontaktovat J. Jirkovského ohledně hudební části večera. Od toho se odvíjí finanční
náročnost akce a další možnosti.
7. Nejbližší termíny
Příští schůzky pastorační rady se uskuteční 5.10. a 9.11.2015
Jednání Pastorační rady bylo ukončeno modlitbou a požehnáním Otce jáhna Zikmunda.
Zaznamenal: Milan Kvíz

