
Zápis  z  8.  zasedání  Pastorační  rady  Strahov 
ze dne 23. 01. 2017 od 19:00 ve farní  klubovně 

 
Přítomni: P. Hugo OPraem.  (předseda  PRS),  P. Zikmund OPraem., P.  Vojtěch OFMCap., 

B.  Orlová,  M.  Bukvicová, A.  Žáková, J.  Žák, J. M. Vostruha a  M.  Kvíz. 
Omluveni či  nepřítomni: E.  Smutná, M.  Janků a J. Zeman 
 

Jednání  zahájil  společnou  modlitbou P.  Vojtěch. 

Zasedání  svolal  předseda  rady  farář  P.  Hugo.  Dopředu  avizovaný  program  obsahuje  následující  body: 
 1. Doplnění  pastorační  rady 
 2.  Masopustní  odpoledne 
 3. Pletení  pomlázek 
 4. Velikonoční výlet 
 5.  Pěší  pouť  Českým  krasem 
 6.  Biřmování 
 7.  Různé 
 
K jednotlivým  bodům: 

PR-01.  Doplnění  pastorační a  ekonomické rady 
Členka  Pastorační  rady  paní  Marie  Nepilová  koncem  roku  2016  zemřela.  Podle Stanov PR proto farář  O. Hugo jme-
noval  novou  členku  JUDr.  Annu  Žákovou,  která  jmenování  přijala  a  zároveň  dnes  složila  do  rukou  předsedy slib. 
Náhradou  za  paní  Nepilovou  byla  zároveň  navržena  paní  Anna  Žáková  do ekonomické  rady  farnosti. 
K tomuto  bodu  proběhlo  hlasování:       8-1-0 

PR-02.  Masopustní  odpoledne 
Na  návrh  p.  faráře  se  pro  děti  ve  farnosti  plánuje  masopustní  odpoledne,  které  by  se  mělo  na  Strahově  stát  tradicí. 
Datum: sobota 25.2.2017 od 15 hod. v Letním refektáři  strahovského kláštera.  P.  farář  zajistí  občerstvení.  Děti  
v masopustních  maskách  budou  vhodným  způsobem  oceněny.  Co  se  týká přípravy  programu na odpoledne, bude 
učiněn  pokus  o  navázání  kontaktu  se  zkušenými  etnology  J.  Rákosníkovou  (A.  Žáková)  nebo  M.  Sládkem  z  Památ-‐
níku  NP  (M.  Vostruha).  Kromě  toho  se  jednotliví  členové  pastorační  rady  pokusí  získat  další  vhodné  osoby  (rodiče)  
pro  tuto  přípravu. Příležitostí  je  také  nejbližší  nedělní  farní  kafe  dne  5.2. Akce  bude  zařazena  do  pravidelných  ohlá-‐
šek  na  Strahově  i  u  Kapucínů (P. Zikmund),  a  také  na stránky  Farních  zpráv  (A.  Žáková).  Přihlášky  dětí  (kvůli  zjištění  
rozsahu  akce)  se  budou  sbírat  na  seznamu  umístěném  u  chrámové  mříže  na  Strahově  a  u  Kapucínů. 

PR-03.  Pletení  pomlázek 
Ve  spolupráci  s farní  charitou  se  opět  plánuje pletení  velikonočních pomlázek. Datum na  Květnou  neděli: 9.4.2017 
od  15.h  na  zahradě  kláštera  bratří  Kapucínů.  Proutky  zajistí  farní  charita  (J.  Žák),  občerstvení  (špekáčky,  nápoje)  p.  
farář.  Informace  bude  uveřejněna  ve  Farních  zprávách  (A.  Žáková). 

PR-04.  Velikonoční  výlet 
P.  farář  plánuje  uspořádat  celodenní  farní  velikonoční  výlet. Datum: sobota 22.4.2017.  Výlet  by  začal  mší  svatou  ve  
Zdicích a  pak  po  trase  Hájemství  zelené,  kterou  každoročně  pořádá  KČT  přes  hrady  Žebrák  a  Točník  zpět  do  Zdic.  
Délky  tras  možno  volit,  počítá  se  s 10-15  km.  Informace  bude  uveřejněna  ve  Farních  zprávách  (A.  Žáková). 

PR-05. Májová  farní pouť 
P.  farář  plánuje  uspořádat  májovou  farní  pouť Českým  krasem.  Datum:  sobota  13.05.2017.  Předpokládá  se  cesta  
vlakem do Srbska a odtud nenáročnou  trasou  lesem  (cca  6  km)  na  Karlštejn.  Pouť  ukončí  mše  svatá  v kostele sv. 
Palmácia  v obci  Karlštejně. Informace  bude  uveřejněna  ve  Farních  zprávách  (A.  Žáková). 

PR-06.  Biřmování 
Biřmování  ve  strahovské  farnosti  se  uskuteční  11.6.2017.  Svátost  biřmování  bude  pravděpodobně udělovat  pan  
opat Michael. Informace  bude  uveřejněna  ve  Farních  zprávách  (A.  Žáková). 

PR-07. Postní  farní  pouť 
V postní  době  se  uskuteční  také  farní  pouť  na  Svatou  Horu  u  Příbrami  Datum: 18.  3  20176.  Doprava  vlastními  
auty,  odjezd  od  brány  kláštera  v 7:15,  mše  sv.  na  Svaté  hoře  začíná  v 9  hod.  Přihlášky  v sakristii u br. Zikmunda. 
Bude  vyvěšen  plakát  ve  vitríně  (zajistí  M.  Kvíz  a  M.  Janků). Informace  bude  uveřejněna  ve  Farních  zprávách  (A.  Žá-‐
ková). 



PR-08.  Farní  charita 
V prosinci  2016  a  lednu  2017  uspořádala  farní  charita  3  sbírky. 
x Andělský  strom  – sbírka  pro  děti  vězněných  rodičů.  Farní  charita z  vybrané  částky pořídila dárky  pro  20 
dětí a  ještě  významně  ušetřila na  poštovném  a  balném.  Ušetřenou  částku  ve  výši  4.691Kč  farní  charita  přidala  do  
kasiček  Tříkrálové  sbírky. 
x Tradiční  vánoční  sbírka  hraček  pro  děti  z  uprchlických  táborů proběhla na  Štědrý  den  při  mši  svaté  v  16:00. 
Hračky  byly  předány  dětem  v  zařízení  pro  zajištění  cizinců  v  Bělé  pod  Bezdězem  a  v  integračních  azylových  stře-‐
discích  v  Brně  a  v  Ústí  nad  Labem. 
x Tříkrálová  sbírka  -  proběhla  na  Strahově  ve  dnech  1.  ledna  a 8. ledna 2017. Vybraná  částka  není  dosud  
známa,  zapečetěné  kasičky  byly  protokolárně  předány dne 09. 01.  2017  Arcidiecézní  charitě  ke  sčítání. Po  uveřej-‐
nění  výsledků  bude  tato  informace  vyvěšena  na  farních  stránkách  charity  Strahov.  65%  z  výtěžku  sbírky  daruje  
Farní  charita  na  zajištění  provozu Nízkoprahového  denního  centra  pomoci  pro  ženy  v  nouzi  v  Praze  1. 

PR-09.  Svátost  pomazání  nemocných 
Svátost  pomazání  nemocných  bude  udělována  při  mši  svaté  v pátek  24.03.2017  od  18  hod.  Informace  bude  uve-‐
řejněna  ve  Farních  zprávách  (A.  Žáková). 

 
 
Zasedání ukončil  předseda  Pastorační rady ve 21:00. 
Schůzka  ukončena  závěrečnou modlitbou a  požehnáním (P. Hugo). 

 

 

 

Zapsal  tajemník  M.  Kvíz:      Schválil  předseda:  P.  Hugo OPraem. 
 


