
Zápis ze 7. zasedání Pastorační rady Strahov 
ze dne 3.10.2016 od 19:00 v sakristii strahovské baziliky 

 

Přítomni: P. Hugo OPraem. (předseda PRS), P. Zikmund OPraem., P. Vojtěch OFMCap., 
B. Orlová, M. Bukvicová, paní M. Nepilová, M. Janků, J. Žák, J. Zeman a M. Kvíz. 

Omluven: M. Vostruha - studium v zahraničí „Erasmus“.  
Nepřítomna: E. Smutná  
Pozn.: P. Vojtěch a M. Bukvicová se dostavili v průběhu projednávání bodu č. 3 
 

Jednání zahájil společnou modlitbou předseda Pastorační rady P. Hugo OPraem. 

Zasedání svolal předseda rady farář P. Hugo. Dopředu avizovaný program obsahuje následující body: 
 
1) Farní listy 
2) Farní pouť 
3) Katecheze dospělých 
4) Memoriál Vojty Orla dne 08. 10. od 14:00 hodin 
5) Mikulášská besídka + divadlo dne 04.12. od 15:00 hodin 
6) Farní společenský večer 
7) Info Charita Strahov 
8) Kurz pro zájemce služby akolyty 
9) Různé 
P.Hugo program doplnil program o bod, týkající se pořizování zvukového záznamu z jednání rady. 
Program zasedání tak, jak byl předložen, byl poté schválen jednomyslně. 
 

K jednotlivým bodům: 

PR-01/Farní listy 
O podobě farních listů se již jednalo na předchozích zasedáních, dohodnuté zásady se nemění (název Farní 
zprávy, formát A4 přeložený na třetiny, náklad 150 ks, vydávání 1x měsíčně). Dnes se doplňuje, že pomoc 
s přípravou nabídla paní A. Žáková jako editorka s pomocí B. Orlové a M. Kvíze jako redaktorů. Rozmnožení 
zajistí P. Hugo OPraem. 

   Hlasování: 8-0-0 

PR-02/Farní pouť k Roku milosrdenství 
Farní pouť k roku milosrdenství se uskuteční 20. října 2016 na Svatou Horu u Příbrami. Doprava vlastními 
auty, odjezd od brány kláštera v 7:15, mše sv. na Svaté hoře začíná v 9 hod. Přihlášky v sakristii u br. 
Zikmunda. Bude vyvěšen plakát ve vitríně (zajistí M. Kvíz a M. Janků). 

   Hlasování: 6-2-0 

PR-03/Katecheze pro dospělé 
PRS konstatuje, že katecheze již ve farnosti probíhá ve školním roce každé úterý, a to v klášteře bratří 
Kapucínů. K jednání byl přizván br. Cyril, který před prázdninami projevil ochotu se katecheze na Strahově 
cca 1x měsíčně ujmout za předpokladu zájmu a souhlasu p. opata.  

                                                                                                                                                     Hlasování: 8-2-0 
 Pozn. Než byl napsán zápis, tak br. Cyril oznámil, že z časových a osobních důvodů katecheze nepovede. 
  

PR-04/Memoriál V. Orla 
 Memoriál je připravován, uskuteční se v sobotu 8.10 v klášteře a v zahradě bratří Kapucínů. B. Orlová 

převzala od p. faráře 1000,- Kč na nákup občerstvení. Bude vyúčtováno. 
   Hlasování: 10-0-0 

Pozn. Než byl napsán zápis, tak proběhlo vyúčtování. Celkem náklady 1398 Kč. P. Hugo doplatil 398,-Kč.                        
paní B. Orlové. 
 

PR-05/Mikulášská besídka 
Datum konání: 4. prosince 2016 v 15 hodin 

 Místo:  Sál B. Němcové v Památníku, který se loni osvědčil. Není dosud vyjednáno s Památníkem. 
 Zajistí: P. Hugo 
 Nákup dárků: P. Hugo a P.  Zikmund 
 Informace o besídce bude v ohláškách (M.Kvíz a P.. Zikmund) 
   Hlasování: 10-0-0 



PR-06/Farní společenský večer 
Jednání PRS nedospělo k dohodě o formě, nákladech a ceně vstupenek večera. Rada hlasováním rozhodla, že 
letos se tato akce farnosti neuskuteční. 

   Hlasování: 8-1-1 

PR-07/Farní charita - informace 
Ředitel J. Žák připravil novinku – „Na jedno s charitou“ - charitní akce, která zve všechny farníky vždy každé 
2. úterý v měsíci večer po mši svaté do Strahovského pivovaru na „jedno“ – ať už jedno pivo, kávu, čaj, 
limonádu apod. Pro účastníky bude paušálně poskytnuta sleva 50%! 
Akce Adopce na dálku byla ukončena 
Pastorační rada bere zprávu na vědomí Hlasování: 10-0-0 
 

PR-08/Kurz pro akolyty 
Připravuje se zavedení kursu pro akolyty – pomocníky při mši svaté. PRS bere informaci na vědomí. 

PR-09/ Různé 
Předseda PRS O. Hugo přednesl návrh, že by byl z průběhu jednání rady pořizován zvukový záznam. Předešlo 
by se tím různým dezinterpretacím a nedorozuměním v činnosti rady („jak to kdo myslel“ apod.). 
V následující diskuzi rada návrh neschválila, avšak o věci se nehlasovalo. O. Hugo nakonec svůj návrh stáhnul. 

 
 
Zasedání ukončil předseda Pastorační rady ve 20:45. 
Na závěr modlitba a požehnání (P. Vojtěch).                                                                

Zapsal tajemník M. Kvíz:            
  Upravil a schválil předseda: P. Hugo OPraem. 


