
Volby a ustanovení pastorační rady v naší farnosti  

Téma pastorační rady (její vznik, fungování a náplň práce) se mezi farníky diskutuje již delší 

dobu a nyní přišel čas k realizaci voleb jejích členů. 

Aktuálně ve farnosti máme ekonomickou farní radu, která má za úkol spolupracovat s otcem 

Petrem ve finančních otázkách a členy jsou Milan Svoboda, Jan Píka a Josef Míček. 

Pastorační rada je pro každou farnost doporučena, biskupem může být v některých případech 

nařízena (viz Plzeňská diecéze).  

Jejím úkolem je být poradním a pracovním orgánem faráře, ale také řešit a navrhovat vše 

co se týká aktuálního života farnosti i její budoucnosti. Přinést ve prospěch farnosti svoje 

vědomosti, zkušenosti i obdarování. Pastorační rada naopak neřeší finance a ekonomické 

záležitosti (o ty se stará ekonomická farní rada). 

Pastorační radu bude tvořit farář (otec Petr) jakožto její předseda a dále 2 – 6 členů zvolených 

farním společenstvím. Otec Petr může PR doplnit jmenováním dalších 2 – 6 členů, maximálně 

však do počtu členů zvolených z řad farníků. 

Organizaci a průběh voleb má na starosti tříčlenná volební komise, do které otec Petr jmenoval 

Milana Nikodýma, Janu Sloupovou a Prokopa Šatavu.  

Nyní začíná období, kdy je možné otci Petrovi nebo volební komisi do neděle 4. 11. 2018 

navrhovat kandidáty do PR. Dle platných Stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské může 

být zvolen za člena pastorační rady každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly 

PR. Jako kandidáta lze navrhnout kohokoli, i bez předchozí osobní komunikace. (Jako 

kandidáta na voleného člena PR nelze navrhnout člena volební komise). 

Volební komise pak s kandidáty promluví, zda s kandidaturou souhlasí, ověří, jestli navržení 

kandidáti splňují podmínky pro jejich zvolení, vypracuje jejich seznam a zorganizuje volby 

v každém kostele. 

Samotné volby budou probíhat v jednotlivých kostelech od pátku do neděle 23. – 25. 11. 2018, 

vždy v čase navazujícím na tamější mši. Seznam kandidátů bude zveřejněn nejméně 14 dní 

předem ohlášením při bohoslužbách, na vývěsce v kostele a na internetových stránkách farnosti. 

Hlasování se může zúčastnit každý katolík starší 15 let, který přísluší do naší farnosti. 

Za volební komisi  

Prokop Šatava, satava@peplum.cz, 731 625 994 

Jana Sloupová, Sloupova.J@seznam.cz, 737 789 383 

Milan Nikodým, nikodym@cbox.cz 
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