Zápis z 12. zasedání Pastorační rady Strahov

ze dne 19.11.2018 od 19:00 v sakristii baziliky
Přítomni: P.Norbert Fr.Vehovský O.Praem. (předseda PRS), P. Zikmund, O.Praem., B. Orlová, M. Bukvicová,
J. Žák, M. Janků a M. Kvíz.
Omluveni či nepřítomni: E. Smutná, J. M. Vostruha, J. Zeman
Jednání zahájil modlitbou TH.Lic. Norbert František Vehovský O.Praem., nově ustanovený administrátor
strahovské farnosti. Vrací se na Strahov po 25 letech působení v jiných farnostech. Na úvod konstatoval, že
pastorační rada zůstane ve stejném složení až do příštích voleb (2019?). Dnešní schůzka je pouze seznamovací a
orientační.
Bod 1) Nejbližší akce do konce roku:
• Slavnost sv. Mikuláše pro děti
• Sbírka hraček na Štědrý den
• Tříkrálová sbírka
Souhrnnou informaci podal J. Žák. Mikulášská besídka proběhne podobně jako v uplynulých letech
v sále B. Němcové (PNP) dne 2. prosince 2018 v 15h. Balíčky s dárky pro děti připravuje br. Zikmund
podle počtu přihlášených dětí. Program vystoupení s dětmi iniciovala a připravuje Bl. Orlová spolu
s dalšími dobrovolníky.
Při mši svaté odpoledne na Štědrý den se uskuteční rovněž tradiční sbírka hraček pro děti v dětských
domovech. Akci realizuje Farní charita Strahov ve spolupráci s Odborem azylové politiky a migrace
Ministerstva vnitra ČR. Hračky ve slušném provozuschopném stavu přinášejí děti k oltáři. Po skončení
mše budou ihned rozvezeny na příslušné adresy (p.ing. Petr Novák -MV).
Tříkrálová sbírka, organizovaná Českou katolickou charitou, proběhne o nedělích 6. a 13. ledna 2019
po mši svaté před kostelem. Praktickou realizaci uskuteční Farní charita Strahov.
Bod 2) Otec Norbert – nový farář strahovský, stručně představil svoji představu (vizi) oživení života baziliky a
farnosti. Např. rozšíření otevíracích hodin baziliky hodinu před večerní mší sv. pro modlitbu a utišení.
Spolu s tím ale musí být také ustanoven dozor v kostele.
Bod 3) Úklid kostela je stále živým tématem.
Nový návrh: vytvořit několik konkrétních a stálých skupin dobrovolníků, které by se pravidelně střídaly
po 6 až 8 týdnech. Projednat v průběhu ledna 2019.
Bod 4) Farní zprávy. Jejich přípravu a realizaci dosud zajišťovali A.+J. Žákovi, kteří se této činnosti od listopadu
2018 vzdali. Konstatuje se, že zatím není náhrada, ale zájem na jejich vydávání trvá. Grafickou úpravu a
formátování nabízí p.Martin Janků. Nový editor se bude hledat.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hod. závěrečnou modlitbou a požehnáním (O. Norbert)

Zapsal sekretář M. Kvíz

