
Zápis z 5. zasedání Pastorační rady Strahov 
ze dne 24.2.2016 od 19:00 v sakristii strahovské baziliky 

 

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

Omluveni: paní M. Nepilová a E. Smutná 
 

Podle Stanov PR vydaných Arcibiskupstvím pražským byl členům PRS v předstihu zaslán požadavek na návrh 
témat k projednání a podle toho pak byl rozeslán program jednání včetně časového rozvrhu, aby jednání bylo 
věcné.  

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

Projednané záležitosti: 

PR-2016/I/2 Farní pouť k Roku milosrdenství 
Na duben t.r. je připravována autobusová pouť do německé Lužice na pomezí Německa a Polska. Věc je 
v jednání (P.Hugo), bude postupně upřesňována. 
Kromě toho má PRS zájem na uspořádání tuzemské pouti na některé poutní místo s otevřenou Svatou 
bránou (např. Svatá Hora u Příbrami). Termín červen nebo září. Vzhledem ke zkušenostem se zářijový termín 
jeví vhodnější. 

PR-2016/I/3. Toalety (WC) v bazilice 
Již při předchozí schůzce PRS 12.1.2016 bylo toto téma navrženo. Dnes PRS nedospěla k jednoznačnému 
závěru, k hlasování nedošlo, rada se k tématu ještě vrátí. 

PR-2016/I/4. Farní charita Strahov 
Ředitel FCHS (J. Žák) podal zprávu o práci charity. Nejviditelnější akcí FCHS je pravidelná Tříkrálová sbírka, 
jinak o charitě nikdo neví, vše se odehrává tzv. na koleně. Velmi by pomohla jedna menší místnost např. ke 
sběru a výměně šatstva, možnost občasné finanční sbírky při mši sv., lepší šíření potřebných informací atd. 

PR-2016/I/5. Pomoc vězňům 
FCHS po špatných zkušenostech z poslední doby se již touto činností nebude zabývat. 

PR-2016/I/6. Katecheze pro dospělé 
Ve farnosti katecheta existuje, kdo bude mít zájem, stačí sdělit požadavky, počty zájemců a domluvit způsob 
schůzek. 

PR-2016/I/7. Pletení pomlázek 
Pokud se akce uskuteční u bratří kapucínů, B. Orlová vyjedná s Otcem Josefem vhodný termín. Druhá 
možnost se nabízí v prostorách salla tereny v zahradě Strahov. kláštera (P.Hugo). Proutky si donesou 
koledníci vlastní a FR zajistí částečně proutky také pro ty, kdo si je nepřinesou. 

PR-2016/I/8. Farní listy 
Proběhla diskuse, zdali listy ano či ne, zda mají v dnešní době smysl, forma, aktuálnost, obsah, jak často, kdo 
atd. Bez konkrétního výsledku. K hlasování nedošlo, rada se k tématu ještě vrátí. Členové B. Orlová+M. Kvíz 
se pokusí o konkrétnější řešení. 

PR-2016/I/9. Noc kostelů 
P. Vojtěch OFMCap. informuje, že v letošním roce je na 10.6 v programu otevření Lorety a kostela Narození 
Páně, pokladnice ne. 

 

Zasedání ukončil předseda Pastorační rady ve 20:30. 

Na závěr modlitba a požehnání (P. Vojtěch). 

 

Zapsal tajemník M. Kvíz:     Schválil předseda: 


