
Zápis z 10. zasedání Pastorační rady Strahov
ze dne L1.9.2OL7 od 19:00 hodin v sakristii baziliky

Přítomni: P. Hugo, O.Praem. (předseda PRS), P. Vojtěch, OFMCap., P, Bartoloměj M Čačík, o,Praem.,
převor kláštera, B, Orlová, M. Bukvicová, M, Janků, J,Žák,j.M. Vostruh a a a,Žáková

Omluveni činepřítomni: E. Smutná, P. Zikmund, O.Praem, J. Zeman, M. Kvíz

Jednání zahájil modlitbou P. Hugo.

Zasedání svolal předseda Pastorační rady P, Hugo. Dopředu avizovaný program obsahoval následující
body:

1,, Memoriál Vojty Orla (organizace, datum)
2. Mikulášská besídka (datum a místo)
3, Příprava na ]., svaté přijímání -ohlásit
4. Společenský večer farnosti (datum, ceny vstupenek, příprava)
5. Seznámení s obsahem jednání ekonomické rady farnosti- rozpočet na jednotlivé akce

Uvedený program byl všemi přítomnými jednohlasně schválen.

K jednotliuým bodům:

Ad 1) Termín Memoriá|u byl již před zasedáním Pastorační rady dohodnut na neděli 24. září 2o17 ve
].4:30 v zahradách kapucínského kláštera,
Plakátek na akci připravil Martin Janků a bylvyvěšen na rnývěsce před kostelem a je také umístěn spolu
s informací na webových stránkách farnosti,
Organizaci Memoriálu si vzala na starost Blanka Orlová. P. Hugo objednal v eshopu pražského
Arcibiskupství cenu pro déti, kterou je stolní hra - Svatováclavskou cestou v počtu 40 kusů.
Blanka Orlová zajistila medaile.
Pohoštění také zajistí Blanka Orlová a P. Hugo jí náklady proplatí na základě předložených účtenek.

Ad 2} Mikulášská besídka - ekonomická rada farnosti na své zasedání doporučila termín konání
besídky na neděli 3, prosince 2017, hodina bude upřesněna. Předpokládané místo konání besídky je
sál BoŽeny Němcové v Památníku národního písemnictví. Ekonomická rada farnosti dále stanovila, že
poČet dětí musí rodiny zfarnosti nahlásit nejpozději do 19. listopadu 2017, aby se stihli nakoupit a
připravit balíčky pro děti. Nákup sladkostí zajistí P. Hugo s bratrem Zikmundem, balíčky připravísenioři
na svém pravidelném setkání.
Pan Václav Marysko bude požádán, zda by mohl dělat Mikuláše, pokud ne budou osloveni rodiče.
Oblečení zapůjčí klášter.

Termín konání Mikulášské besídky i organizaci balíčků Pastorační rada jednohlasně schválila.

Vsouvislosti sMikulášskou besídkou Pastorační rada vybízí rodiče zfarnosti kaktivitě při vytváření
programu besídky. Pastorační rada doporučuje, aby rodiče na farním kafi v říjnu domluvili zajištění
programu besídky - doporučuje se vystoupení jednotlirných dětí - básničky, zpěv písní, hraní na
hudební nástroje, případně scénky apod. Kontaktními osobami pro komunikaci s rodiči v této věci je
Blanka Orlová a Anička Žáková,

Ad 3} Příprava na první svaté přijímání byla již ohlášena v pravidelných ohláškách a Farních zprávách.
Přípravu povede bratr Zíkmund.



Ad 4) Společenský večer farnosti - ekonomická rada na svém zasedání stanovila s ohledem na to, že

společenský večer bude financován z rozpočtu farnosti, že by cena vstupenky neměla btit nižší než 25O

Kč a doporučila nabídnout rodinné vstupné ve uýši 520 Kč, zahrnující dva dospěle a dvě děti od 16 let.

Navrhované termíny konání společenského večera byly: sobota 25. listopadu a pátek 1,. prosince.

P, Vojtěch ihned telefonicky ověřil, zda je některý z termínu volný a zjistil, že je volný pouze termín 1.

prosince. Termín konání Společenského večera byl tedy stanoven na 1. prosince2Ot7.

Termín konání i doporučenou cenu vstupenky Pastorační rada jednohlasně schválila.

Organizace večera týkající §e programu a pohoštění bude ještě dodatečně upřesněna v ohláškách a

Farních zprávách.

Ad 5} P, Hugo dále informoval přítomné radní o dalších bodech projednaných na ekonomické radě
farnosti, a to:

- Rozhodnutí věnovat jednu ze sbírek v kostele na provoz Farní charity Strahov, zejména na

financování charitní internetové domény a na úhradu odměny účetní, která pro charitu
zpracovává účetnictví a daňové přiznání. Doposud tyto náklady na provoz nesl Jiří Žák ze svých

osobních finančních prostředků.
- Andělský strom - již třetí rok pořádaná sbírka na děti vězňů ve spolupráci s Mezinárodním

vězeňským společenstvím. Sbírka bude probíhat od 15. října do 15. listopadu 2017 do charitní
kasičky a na charitní účet.

Rozhodnutí a doporučení ekonomické rady farnosti ve věcí Farní charity Strahov Pastorační rada
jednohlasně schválila.

Na závěr se ještě projednávalo množství výtisků Farních zpráv. V září jich bylo méně s ohledem na

minimum zveřejňovaných zpráv, od října již budou vždy vycházet v minimálním nákladu 150 ks.

Příštíjednání Pastorační rady Strahov bylo stanoveno na 15. ledna 2O18.

Jednání ukončil P. Vojtěch ve 20:00 hodin závěrečnou modlitbou a požehnáním.

Schválil předseda: P. Hugo, O.Praem,

Zapsala \.Žák?\li v frtoupení M. Kvíze
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