
 
Zápis z 9. zasedání Pastorační rady Strahov 

ze dne 12.4.2017 od 19:00 v sakristii baziliky 
 
Přítomni: P. Hugo, O.Praem. (předseda PRS), P. Zikmund, O.Praem., P. Vojtěch, OFMCap., P. Bartoloměj M. Čačík, 

O.Praem., převor kláštera, B. Orlová, M. Bukvicová, A. Žáková, E. Smutná, J. Zeman, J. Žák, J. M. Vostruha a 
M. Kvíz. 

Omluveni či nepřítomni: M. Janků 
 
Jednání zahájil modlitbou P.Hugo. 

Zasedání svolal předseda Pastorační rady P. Hugo. Dopředu avizovaný program obsahoval následující body: 
1. Další pokračování strahovských Farních zpráv 
2. Zpráva o ekonomické situaci farnosti za r. 2015 

Uvedený program byl P. Hugem na místě doplněn o návrh na jmenování nového člena Pastorační rady a byl pak 
s tímto doplněním jednomyslně schválen. 
 
K jednotlivým bodům: 

PR-01. Jmenování nového člena Pastorační rady 
V souladu s § 4, písm. (c) Stanov Pastoračních rad Arcidiecéze pražské navrhl P. Hugo, aby do Pastorační rady Stra-
hov byl jmenován P. Bartoloměj M. Čačík, O.Praem. za řeholní společenství bratří premonstrátů. 
Návrh byl přijat jednomyslně. 11-0-0 

PR-02. Farní zprávy 
Aby bylo zajištěno další bezproblémové vydávání Farních zpráv, P. Hugo rozhodl, že A. Žáková bude nadále fungo-
vat coby šéfredaktorka s tím, že příspěvky do Farních zpráv mohou zasílat coby redaktoři všichni členové Pasto-
rační rady, a to vždy do 15. dne v měsíci, kdy byla stanovena redakční uzávěrka. 
V této souvislosti pak J. Žák seznámil přítomné s informacemi získanými od správce farního webu: 

- Farní zprávy jsou po distribuci černobílé tištěné verze k dispozici i na farním webu, a to v barvě 
- pravidelných návštěvníků stránek je momentálně cca 150  
- za poslední týden se návštěvnost zvýšila o 67% 
- nejvíce je navštěvovány stránky s ohláškami, programem bohoslužeb a aktualitami 
- největší zájem o web je u věkových kategorií 25-34 let (33%) a 18-24 let (27%) 
- téměř čtvrtina návštěv stránek je uskutečňována z mobilních telefonů  

PR-03. Zpráva o ekonomické situaci farnosti 
V souladu s § 3, písm. (b) Stanov informoval P. Hugo přítomné o hospodaření strahovské farnosti v r. 2015 (vý-
sledky za rok 2016 ještě nejsou schváleny ERF). 
 
Příjmy: Výdaje: 
Sbírky                                                                   222312,-Kč Bohoslužebné                                                      25104,-Kč 
Dary od fyzických osob                                       23000,-Kč Režijní a správní                                                176138,-Kč 
Dary od právnických osob                                 40000,-Kč Odeslané sbírky a příspěvky                              31501,-Kč 
Zůstatek hospodaření k 31.12. min. roku       18365,24Kč Výdaje celkem                                                   232743,-Kč 
Přijmy celkem                                                   303677,24Kč Bilance, rozdíl příjmů a výdajů                     +70934,24Kč 
Zprávu vzala Pastorační rada na vědomí. 

 
Jednání ukončil předseda Pastorační rady ve 20:30hod. Zasedání bylo ukončeno závěrečnou modlitbou a požehná-
ním (P. Vojtěch). 
 
 

Zapsal sekretář M. Kvíz:    Schválil předseda: P. Hugo, O.Praem.  


