
Zápis z 6. zasedání Pastorační rady Strahov 
ze dne 30.3.2016 od 19:00 v sakristii strahovské baziliky 

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

B. Orlová, M. Bukvicová, M. Janků, J. Žák a M. Kvíz. 
Omluveni či nepřítomni: paní M. Nepilová a E. Smutná a pánové M. Vostruha, J. Zeman. 
 

Dnešní zasedání svolal předseda rady farář P. Hugo, abychom se vrátili k závěrům předchozí schůzky a 
hlasováním ukončili otevřené body z minula. Program dnešního zasedání tak, jak byl předložen, byl schválen 
jednomyslně. 
Jednání zahájil společnou modlitbou místopředseda Pastorační rady P. Zikmund OPraem. 

Projednané záležitosti: 

PR-2016/I/2 Farní pouť k Roku milosrdenství 
Farní pouť k roku milosrdenství se uskuteční. PRS odsouhlasila termín pouti na červen t.r. na Svatou Horu u 
Příbrami. Termín bude ještě upřesněn, rovněž možné formy (bus, pěší, cyklo). 

   Hlasování: 7-0-0 
PR-2016/I/3. Toalety (WC) v bazilice 

PRS konstatuje, že tatp záležitost není v její kompetenci a event. iniciativa má směřovat přímo 
k představitelům kláštera. 

   Hlasování: 8-0-0 
PR-2016/I/4. Farní charita Strahov 

Ředitel FCHS (J. Žák) podal zprávu o práci charity. PRS ji vzala na vědomí. Hlasování netřeba. 
PR-2016/I/6. Katecheze pro dospělé 

PRS konstatuje, že katecheze již ve farnosti probíhá ve školním roce každé úterý, a to v klášteře Bratří 
kapucínů. V případě většího zájmu (cca 20 osob), je Otec Hugo ochoten 1x měsíčně katechezi vykonávat. 

   Hlasování: 8-0-0 
PR-2016/I/7. Pletení pomlázek 

Akce se úspěšně uskutečnila 19.3. od 15h. u Bratří kapucínů. PRS souhlasí s proplacenímdrobnýchvýdajů za 
občerstvení. 

   Hlasování: 8-0-0 
PR-2016/I/8. Farní listy 

PRS konstatuje, že tradiční dřívější podoba FL již není aktuální. Namísto toho navrhuje vydávat Farní zprávy, 
které budou stručně oznamovat (cca 1x měsíčně) nadcházející události ve farnosti (slavnosti, bohoslužby, 
akce chrámového sboru, výročí církevní i např. farníků, výzvy apod.) Formát: Složená A4, náklad 150 ks. 
Redakce Farních zpráv se ujmou B. Orlová a M. Kvíz, rozmnožení zajistí P. Hugo OPraem. 

   Hlasování: 8-0-0 
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. 

PR-2016/I/9. Pomoc vězňům 
PRS konstatuje, že tuto činnost bude obstarávat Farní charita Strahov. 

PR_2016/I/10. Internetové stránky farnosti 
Podle požadavku Arcibiskupství pražského je nutné, aby doménu farních stránek vlastnila sama farnost. 
Z tohoto důvodu dojde v průběhu léta 2016 k její registraci. 

   Hlasování: 8-0-0 

PR_2016/I/10. Různé 
O.Hugo zve zájemce na 26. ročník akce Klubu českých turistů „Hájemství zelené“ dne 16.4.2016 na trase 
Zdice-Zdice, v různých délkách, pěšky nebo na kole. Podrobnosti viz: www.kct.cz 
PRS souhlasí s drobným výdajem na dárek pro ministranty a zpěváky za dobrou službu v průběhu Svatého 
týdne na Strahově. 

   Hlasování: 8-0-0 
Zasedání ukončil předseda Pastorační rady ve 20:30. 
Na závěr modlitba a požehnání (P. Vojtěch). 

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

http://www.kct.cz/

