PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI
(podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:
1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře,
administrátora farnosti
(kán.517 §1 Kodexu kanonického práva)
2. PR spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla
živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno
srdce a jednu duši“ (Sk 4,32).
Pro plodnou činnost PR je základním předpokladem společná
modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zůčastněnými. Připravenost
ke spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná.
3. Na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském,
pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství Kristovo), nese PR
spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského
řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu :
„Budete mými svědky“ (Sk 1,8) – viz též kán.225, §1 a 2 Kodexu
kanonického práva.
Aby mohli plnit své úkoly, snaží se všichni členové pastorační rady
spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské
vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti a křesťanské zralosti.
4. Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti,
radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních,
poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na
základě znalosti situace ve farnosti se podílet na vytváření vhodného
pastoračního programu.

K ÚKOLŮM PASTORAČNÍ RADY ZVLÁŠTĚ PATŘÍ:
-

probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat
spolupráci jeho členů

-

získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího
prohlubování

-

přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého
farního společenství na liturgii

-

podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou

-

vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou
pomoc v jejich potřebách

-

sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné
návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je

-

koordinovat a popř. provádět vzdělávací činnost ve farnosti

-

zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů, případně i ostatních spoluobčanů na
veřejnosti

-

probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, mír a rozvoj
pozitivních hodnot ve společnosti

-

hledat a budovat ekumenickou spolupráci zejména v pastorační a charitativní činnosti

-

podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy, v dialogu s nimi a
ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby

-

hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství

-

informovat o práci a problémech ve farnosti

-

společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství

-

v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů a aktivit ve farnosti a
jejich prioritu

-

spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách, při plánování a
organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu,
vývěsku, farní kroniku apod.

PASTORAČNÍ RADA MÁ PRÁVO :
a) Sdělit biskupovi svůj názor, má-li dojít k obsazení uprázdněné
farnosti nebo jiným personálním změnám, které se týkají
duchovních působících ve farnosti. Právo biskupa rozhodnout o
personálních změnách dle svého uvážení tím není dotčeno.
b) Být včas informována o vzniku či zániku společenství a
organizací ve farnosti
c) Vyjádřit svůj názor při změnách organizace duchovní správy ve
farnosti, případně hranic farnosti, při výběru pomocníků
k podávání Eucharistie, při výběru lektorů, akolytů a katechetů,
při plánování lidových misií a duchovní obnovy farnosti.
d) Podílet se na přípravě důležitých pastoračních kroků, na řešení
důležitých otázek týkajících se života farnosti, podílet se radou i
pomocí na uspořádání církevních slavností a zvláštních
slavnostních bohoslužeb a na stanovení pořádku bohoslužeb.

SLOŽENÍ PASTORAČNÍ RADY:
Pastorační radu tvoří:
a) farář (administrátor)
b) ostatní duchovní trvale činní ve farnosti (kněží, jáhnové)
c) po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních
sdružení (např.Charity), uznaných hnutí a jiných církevních
zařízení, případně z farností spravovaných excurendo, které
nemají vlastní pastorační radu
d) 2-6 členů zvolených farním společenstvím (počet určí farář)
e) 2-6 členů kdykoliv jmenovaných farářem podle jeho uvážení
(tento počet nesmí převýšit počet volených členů)
Předsedou pastorační rady je vždy farář podle kán.519 a 536
Kodexu kanonického práva.

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY:
1. Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let
2. Právo volit má každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti
3. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo
volit (člen farnosti), a je ochoten a schopen plnit úkoly
pastorační rady.
4. Kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo
volit. Farář si vyžádá souhlas navržených s jejich kandidaturou.
5. Seznam kandidátů a termín voleb bude zveřejněn 14 dnů před
volbami na farní vývěsce, oznámí se v ohláškách a na farních
internetových stránkách.

Do konce roku proběhnou v naší
farnosti volby do nové pastorační rady,
aby od nového roku mohla pracovat.
Informace o způsobu práce PR a způsobu voleb jsou
vyvěšeny na vývěsce u sv.Antonína a na internetu
(farní rady).

Do 19.11. můžete podat návrh vhodných
osob.
Do schránky u sv.Antonína. Lístky pro návrhy jsou
k dispozici tamtéž. Na navrhovacím lístku můžete uvést
15 jmen.
Jména 15-ti nejúspěšnějších kandidátů vám budou
oznámena
26.11. (na Krista Krále).

Z těchto kandidátů se bude volit 6 členů
nové pastorační rady.

VOLBY DO NOVÉ PASTORAČNÍ
RADY FARNOSTÍ
ČERVENÝ KOSTELEC A BOUŠÍN
BUDOU 10.12. (2.adventní neděle)

