Zápis ze 3. zasedání pastorační rady Strahov
ze dne 9.11.2015 od 19:00 v sakristii strahovské baziliky

Přítomni: P. Zikmund, paní Nepilová, B. Orlová, E. Smutná, M. Bukvicová a pánové M. Vostruha, Zeman, J. Žák a
M. Kvíz
Omluveni: P. Hugo, P. Vojtěch, pánové, a M. Janků
Předseda Pastorační rady P.Hugo se omluvil ze zdravotních důvodů, jednání povede místopředseda P. Zikmund.
Zasedání PRS je usnášeníschopné. Jednání zahájil společnou modlitbou Bratr P. Zikmund. Poté byly projednány
následující body:
1. Společenský večer (Farní Silvestr)
Přípravy večera 28.11. u bratří kapucínů probíhají dle dohody:
• oznámení o konání večera již proběhlo v ohláškách při bohoslužbách a bude opakováno průběžně (P.
Zikmund)
• plakát (M. Janků) vyvěšen (P. Zikmund)
• předprodej vstupenek zahájen
• sál je zajištěn (Bukvicová)
• příprava teplého občerstvení v místě zajištěna (Orlová)
• hudební doprovod – reprodukovaná hudba, zajištěno (Boháčová)
Je třeba dále zajistit:
• pozvání pro bratry premonstráty a kapucíny zajistí B. Orlová a M. Bukvicová
• lístky pro tombolu (P. Vlach)
• videoprojektor a plátno pro projekci (Bukvicová, Kvíz)
• nákupy a příprava občerstvení (studené, teplé, sladké, víno, pivo a nápoje) i ostatní nezbytné položky
proběhnou v týdnu před akcí od 23.11. svépomocí
M. Kvíz přednesl návrh časového rozvrhu večera („scénář“), který byl na místě doplňován podle
připomínek.
Pro finanční zajištění večera je nyní podstatný počet prodaných lístků a event. finanční podpora farního
úřadu, která ještě není potvrzena. Propagace na veřejnosti je nutná.
2. Mikulášská besídka
Besídka pro děti proběhne 6.12.2015 od 15 hod. v Opatském refektáři (tj. sál B. Němcové v PNP). Oznámeno
v ohláškách.
• sv. Mikulášem bude P. Mgr. Vojtěch Drahomír Dvouletý, OFMCap., rektor poutního kostela Narození
Páně (Loreta) a rektor klášterního kostela Panny Marie Královny Andělů. Kostým je v sakristii na
Strahově.
• čerti a andělé – v režii J. Koběrské a K. Vránové (kostýmy, líčení, dramaturgie…)
• dárkové balíčky (P. Zikmund a spol.)
• hudební vložka se zpěvem dětí (S. Bergmannová). Klávesy? Vánoční koledy NE!
• moderátorem besídky navržen L. Vorel (ještě to neví, ale v Ne po mši sv. se to dozví)
• příprava sálu, topení, event. úklid po akci (B. Orlová aj.)
3. Z minulých bodů
Zápis č.2, bod 4. (Z2/4) – úklid kostela – úkol trvá.
4. termín příští schůzky
Nejbližší schůzka Pastorační rady bude v úterý 12.1.2016
Jednání Pastorační rady bylo ukončeno modlitbou a požehnáním Otce jáhna Zikmunda.

Zaznamenal: Milan Kvíz

