Zápis z 11. zasedání Pastorační rady Strahov
ze dne 15.1.2018 od 19:00 v sakristii baziliky
Přítomni: P. Hugo, O.Praem. (předseda PRS), P. Zikmund, O.Praem., P. Bartoloměj M. Čačík, O.Praem., převor
kláštera, B. Orlová, M. Bukvicová, A. Žáková, J. Zeman, J. Žák, M. Janků, a M. Kvíz.
Omluveni či nepřítomni: E. Smutná, M. Vostruha, P. Dismas, OFMCap.
Jednání zahájil modlitbou P.Hugo.
Program byl. p. farářem navržen a rozeslán členům 4. 1. 2018 k event. doplnění, žádný další bod nikdo
nenavrhl.
Všichni přítomní schválili program navržený panem farářem. Dále se pokračovalo podle jednotlivých bodů
programu:
1) Masopust
2) Info Charita (ředitel Ing. Žák)
3) Pletení pomlázek
4) Termíny a personální zajištění "farního kafe"
5) Info faráře o prvním svatém přijímání
6) Farní výlet (kdy a kam navrhujete?)
7) Různé
ad1) Masopust – vzhledem ke kalendáři není v letošním roce časový prostor na přípravu masopustního
programu, protože ve stejné době budou probíhat jarní prázdniny škol v Praze 1-5.
Bylo odsouhlaseno rozhodnutí, že letos se na Strahově masopustní program konat nebude.
ad2) Charita – ing. J. Žák přednesl zprávu, podle které sbírka „Andělský strom“ vynesla 8 297,- Kč. Částka byla
převedena na účet Mezinárodního vězeňského společenství, které dárky dětem zajistilo. Částka stačila na
zakoupení dárků cca pro 12 až 15 dětí.
Na Štědrý den pro mši svaté v 16 hodin proběhla tradiční sbírka hraček pro děti z uprchlických táborů. Jako
každý rok byla sbírka hojná a doufejme, že přinesla dětem radost.
Tříkrálová sbírka – sbírka proběhla ve dnech 7. a 14. ledna po dopoledních mších svatých a 7. ledna i po večerní
mši svaté. V době konání schůze pastorační rady ještě nebyla známa vybraná částka. Podle dodatečné informace
z neděle 21. ledna se vybralo celkem 25.009,- Kč, byl to druhý nejlepší výsledek za posledních pět let.
ad3) Pletení pomlázek – pastorační rada se shodla na předběžném termínu, a to na Květnou neděli odpoledne,
tj. 24. 3. 2018. Ing. Žák přislíbil, že zjistí možnost konání na zahradě Kapucínského kláštera.
ad4) Farní kafe – pastorační rada se shodla, že by bylo vhodné dopředu stanovit termíny i konkrétní rodiny, které
budou farní kafe připravovat, aby nedocházelo k nedorozuměním. Termíny setkání u kávy byly dohodnuty na
tyto dny: 4. 2., 4. 3., 8. 4., 6. 5. a 3. 6. a budou zároveň uveřejněny ve Farních zprávách spolu s výzvou farníkům,
aby se včas hlásili, kdo zajistí přípravu na konkrétní datum.
ad5) První svaté přijímání – se bude konat 3. 6. 2018 a připravuje se na ně 7-8 dětí. Stejně jako v loňském roce
bude tato slavnost spojena se společným setkáním rodin dětí a ostatních farníků na zahradě strahovského
kláštera. Počítá se s tím, že farnost (farář) zajistí pohoštění po dohodě s rodiči dětí, které první svaté přijímaní
přijmou.
ad6) Farní pouť – vzhledem k tomu, že se pastorační rada nedohodla na žádném konkrétním nápadu konání farní
pouti, navrhl pan farář, že by se jako v jiných letech mohla v květnu opět konat autobusová pouť ve spojení
strahovských poutníků (cca 15 osob) s hloubětínskou farností (kvůli autobusu) která také navrhne cíl pouti a zajistí
autobus.

Jednání ukončil předseda Pastorační rady ve 20:00 hod.
Zasedání bylo ukončeno závěrečnou modlitbou a požehnáním (P. Bartoloměj, převor).

Zapsal sekretář M. Kvíz:

Schválil předseda: P. Hugo, O. Praem.

