
Zápis ze 13. zasedání Pastorační rady Strahov
ze dne 25.3.2019 od 19:30 ve farní kanceláři na Pohořelci

 
Přítomni: P.Norbert Fr.Vehovský O.Praem. (předseda PRS), B. Orlová, M. Bukvicová, E. Smutná,

J. Žák, M. Janků a M. Kvíz.
Omluveni či nepřítomni: J. M. Vostruha
Jednání zahájil modlitbou TH.Lic. Norbert František Vehovský O.Praem., nově ustanovený administrátor
strahovské farnosti. Otec Norbert po zahájení informoval, že Strahovský klášter opustil br. Zikmund, mj. člen
pastoračí rady. Nahradí jej br. Damián. Dále písemně rezignovali na členství v radě J. Zeman a A. Žáková. Počet
členů se tak sníží, ale na činnost rady by to nemělo mít zásadní vliv. Pastorační rada zůstane v tomto složení až
do příštích voleb.

Na nejbližší období se připravují následující akce:

Bod 1) Noc kostelů bude mít následující průběh:

18:00 Mše svatá
19:00 Zahájení (varhany Vl. Roubal)
19:45 Komentovaná  prohlídka baziliky
20:30 Amici musicae antiquae (zpěv)
21:00 Komentovaná prohlídka kůru a varhan (Vl. Roubal)
21:30 Schola strahoviense (zpěv)
22:00 Boží slovo s hudbou

K Noci kostelů se diskutovalo o doprovodném programu s občerstvením v klášterních ambitech,
dále prohlídka sakristie s předvedením a výkladem smyslu liturgických rouch a předmětů. Vše
bude záviset na množství dobrovolníků, kteří by zajišťovali službu a dohled.

Bod 2) Velikonoce

Velký pátek (19. dubna)
15:00 Velkopáteční obřady
20:00 Noční vigilie
21:00 Průvod na Petřín

Bílá sobota
15:00 Pletení pomlázek (zahrada Kapucínů)

Neděle zmrtvýchvstání Páně
10:00 Slavná mše svatá
15:00 Koncert duchovní hudby (Collegium Strahoviense)

Plakátek s programem Velikonoc 2019 připraví M. Janků. Otec Norbert (event. další pomocníci)
připraví také obsah Farních zpráv k Velikonocím. Zalomí a k tisku připraví M. Janků. Dosud není
upřesněn termín generálního úklidu baziliky.

Bod 3) Ostiáři
Neboli dveřníci – bude vyhlášena potřeba dobrovolníků, kteří by o nedělích drželi službu u dveří a
citlivě regulovali přicházející (zejména turisty), aby nenarušovali průběh mše svaté.

Bod 4) Lektoři
Klášter má zájem na rozšíření počtu lektorů (dnes čtyři) pro 1. a 2. čtení při mši sv., včetně žen.
Bude zveřejněno v ohláškách.

Bod 5) Farní charita
Souhrnnou informaci podal J. Žák. Oznámil, že by rád ve funkci skončil, již ji vykonává 10 let.
O.Norbert se pokusí sehnat novou vhodnou osobu. Činnost a existence charity je téměř
neviditelná. Proto bude uspořádáno např. Farní odpoledne s charitou s opékáním dobrot a např.
prodejem nepotřebného oblečení a event. dalších věcí.
 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod. závěrečnou modlitbou a požehnáním (O. Norbert)
 
 
Zapsal sekretář M. Kvíz




