Ustavující zasedání farní rady v Nepomuku
dne 5.2. v 15 hodin na arciděkanství
Do farní rady jsou navrženi:
Ladislav Balík
Marie Bílková (kostelnice)
Anna Brožíková
Jiří Fabík
Václav Hanek
Petr Jenčík (za Matici)
Pavel Jiran
Jan Kajer

Růžena Kolská
Marie Kotylová
Josef Lavička
Eva Majerová
Jan Panuška
Hana Pupíková
Herbert Vořechovský
Veronika Gabrielová (za muzeum)

Program zasedání:
1. Ustanovení farní rady, schválení stanov, volba zapisovatele a komisí
2. Hospodaření farnosti za rok 2016
3. Restituované pozemky a pachty farnosti
4. Příprava poutí a Noci kostelů v roce 2017
5. Rozvoj (vize) farnosti do budoucna, diskuse

STANOVY FARNÍ (PASTORAČNÍ) RADY
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI – ARCIDĚKANSTVÍ V NEPOMUKU
1. Poslání a úkoly farní rady
Farní rada je společenství sloužící farnosti a jejímu duchovnímu správci ve snaze o co nejplnější život
věřících pro Boží království. Farní rada je poradní sbor faráře (administrátora farnosti – dále jen
faráře) ve věcech týkajících se pastorace a života farnosti. Jednotliví členové farní rady mohou
převzít, jsou-li k tomu pověřeni farářem, spoluodpovědnost za některé úkoly vyplývající z péče o
farní společenství. Podrobná specifikace úkolů a činnosti farní rady se provádí průběžně na jejích
zasedáních a je zachycována v zápisech z těchto jednání. Zápisy jsou k dispozici každému farníkovi u
faráře.
2. Funkční období
Funkční období farní rady jsou čtyři roky. Funkční období farní rady začíná ustavujícím zasedáním do
farní rady, na kterém její členové vyjádří podpisem příslušné listiny své přijetí členství ve farní radě
a ochotu podílet se na její činnosti i přijmout z ní vyplývající odpovědnost. Funkční období farní rady
končí na ustavujícím zasedání následující farní rady.
3. Složení farní rady
Farní rada se skládá
a) z členů příslušných k ní z titulu funkce: farář (popřípadě farní vikář), kostelnice, varhaník, jáhni a
akolyté, pastorační asistentka, zástupce Matice sv. Jana Nepomuckého, ředitelka Muzea sv. Jana
Nepomuckého.
b) z členů volených (nebo navržených) farníky a potvrzených farářem
c) z členů jmenovaných farářem
Poměr členů volených a jmenovaných by měl být přibližně stejný. Maximální počet členů farní rady
je 20.
4. Volby do farní rady
Způsob volby (nebo navržení) do farní rady ze strany farníků určí před následujícím funkčním
obdobím farář.
5. Vznik a ukončení členství
a) Členové z titulu funkce získávají členství ustanovením do funkce a přijetím členství ve farní radě,
ukončují ztrátou tohoto ustanovení (odvoláním, přeložením, ukončením služby).
b) Členové volení (navržení) získávají členství zvolením a potvrzením ze strany faráře. Pokud farář
nepotvrdí zvolenou osobu, musí toto odmítnutí písemně zdůvodnit, a ta se potom může odvolat
k okrskovému vikáři či biskupovi. Ukončují členství skončením svého volebního období, písemným
vzdáním se členství nebo úmrtím. Při ukončení členství voleného člena vzdáním se nebo úmrtím
může být na jeho místo zvolen člen nový.
c) Členové jmenovaní farářem nabývají členství přijetím tohoto jmenování. Ukončují členství s
koncem funkčního období, písemným vzdáním se členství nebo úmrtím. Dále pak tím, že jsou

odvoláni farářem, a konečně i tím, že povinně nabídnou nově jmenovanému faráři svou rezignaci
nejpozději 3 měsíce poté, co se tento ujal duchovní správy. Za každého jmenovaného člena farní
rady, kterému skončilo členství, farář může jmenovat člena nového.
Každý člen farní rady může být odvolán farářem, pokud veřejně jedná nebo hlásá názory v rozporu
s křesťanskou vírou a učením Katolické církve vyjádřeným v Katechismu.
6. Způsob práce farní rady
Zasedaní farní rady svolává podle potřeby farář. Ten také řídí její zasedání a určuje pravidla a náplň
její práce. Farář je povinen svolat zasedání farní rady také tenkrát, když o to písemně požádá jedna
třetina členů farní rady.
Farní rada se schází aspoň jednou ročně, především začátkem nového roku, kdy se seznámí
s hospodařením farnosti v uplynulém roce.
Farní rada ustanovuje komise pro jednotlivé oblasti činnosti farnosti. Členové komise mohou být i
nečlenové farní rady, zúčastňují se zasedání farní rady, nemají však hlasovací právo.
7. Platnost stanov farní rady
Tyto stanovy nabývají platnosti schválením a podpisem nejméně dvou třetin členů první zvolené
farní rady. Změna platných stanov farní rady může být provedena pouze na základě souhlasu
nejméně dvou třetin členů stávající farní rady. Tato změna a souhlas s ní musí být vyjádřen písemně.
Změnu stanov farní rady může provést také diecézní biskup, ať už přímo, nebo nařízením zavazujícím
obecně všechny farní rady diecéze, dle příslušných ustanovení norem kanonického práva.
TYTO STANOVY NABYLY PLATNOSTI PODPISEM ČLENŮ FARNÍ RADY V NEPOMUKU 5. ÚNORA 2017.

Zápis z 1. schůze farní (pastorační) rady 5. 2. 2017
Místo konání: fara Nepomuk
Přítomní: P. Ing. Jiří Špiřík, Th.D., Ladislav Balík, Jan Panuška, Václav Hanek, Marie Kotylová,
Ing. Pavel Jiran, Herbert Vořechovský, Mgr. Eva Majerová, Anna Brožíková,
Jan Kajer, Josef Lavička, Jiří Fabík, Ing. Petr Jenčík, Ing. Hana Pupíková, Mgr. Marie Bílková
Nepřítomní: Ing. Růžena Kolská, Mgr. Veronika Gabrielová

Program:
1. Zahájení schůze modlitbou
2. Čtení Kodexu církevního práva - kánon 536
3. Stanovy farní rady - čtení, projednávání
a) poslání a úkoly farní rady
b) funkční období
c) složení farní rady
d) volby do farní rady
e) vznik a ukončení členství
f) způsob práce farní rady
g) platnost stanov farní rady
4. Stanovy farní rady - hlasování o schválení
- pro 15 hlasů
- proti 0 hlasů
5. Hospodaření Farnosti Nepomuk v roce 2016
6. Noc kostelů v Nepomuku
- uskuteční se v pátek 9. 6. 2017
- hl. organizátor: paní Marie Bílková
- místo konání a program bude upřesněn
7. Ukončení schůze modlitbou

Zapsala: E. Majerová
Schválil: P. Jiří Špiřík

