KONSTITUCE FARNÍ RADY BOHDALICE – KUČEROV – ROSTĚNICE
SCHVÁLENÁ FARNÍ RADOU 17. ŘÍJNA 2010

1.Farní rada je orgánem určeným k odpovědnému vedení farností spolu s farářem (administrátorem). Toto
vedení se má uskutečňovat v demokratickém duchu, ovšem v pokoře a s vědomím, že ani člen Farní rady
(včetně kněze) není neomylný. Nejlepším vzorem je Mistr a Pán Ježíš Kristus, jehož vláda se realizuje ve
službě jemu svěřeným. Každý představený musí umět naslouchat sobě podřízeným a v modlitbě spolu s
Hospodinem hledat nejlepší řešení ke prospěchu každého člověka.

2.Farní rada farností Bohdalice, Kučerov a Rostěnice (dále jen Farní rada) se skládá ze jmenované společné
Ekonomické rady, volené Pastorační rady farnosti Bohdalice, volené Pastorační rady farnosti Kučerov a
voleného zástupce farnosti Rostěnice.

3.Farní rada je společným samosprávným orgánem těchto farností, a to proto, že žijí a budou žít v těsném
sepětí i díky společné osobě faráře (administrátora). Je bezpochyby dobré o sobě vědět a rovněž umět být k
sobě solidární. Farní rada je společným orgánem, ovšem za zachování specifik těchto farností. Rozhodování
o společných věcech se děje společným jednáním a hlasováním, rozhodování o věcech týkajících se věcí
jednotlivých farností se děje jednáním a hlasováním Pastoračních rad těchto farností.

4.Farní rada disponuje pravomocemi a je vázána povinnostmi Pastorační a Ekonomické rady farnosti
definovanými v Kodexu kanonického práva Jana Pavla II. z roku 1983. Farní rada je povinna řídit se těmito
stanovami, aniž by porušila ustanovení Kodexu kanonického práva, dále diecézního biskupa a právního
řádu České republiky.

5.Farní rada má část volenou a jmenovanou.
5.1.Volených členů je ve farnosti Bohdalice šest, ve farnosti Kučerov čtyři a ve farnosti Rostěnice jeden
(v odůvodněných případech je možná výjimka). Mandát každého zvoleného člena trvá 4 roky. Mandát
zaniká novými volbami nebo odstoupením. Zvolen může být každý farník/farnice od 18ti let věku
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(pasivní volební právo) a to maximálně ve dvou po sobě následujících volebních obdobích. Omezení na
dvě volební období má umožnit, aby docházelo k postupné obměně těch, kteří jsou ochotni a schopni
převzít zodpovědnost za vedení farnosti. Volit může každý farník/farnice od 16ti let věku (aktivní
volební právo). V případě odstoupení člena Farní rady je třeba vypsat doplňující volby (v odůvodněných
případech je možná výjimka).
5.2.Do Farní rady automaticky patří farář (administrátor), který do ní dále jmenuje osoby důležité pro
chod farností, pokud již nebyly zvoleny. Dále farář (administrátor) jmenuje tři členy společné
Ekonomické rady. Mandát jmenovaných členů zaniká jejich odstoupením z výše uvedených služeb.
Počet jmenovaných členů farní rady (včetně faráře/administrátora) nikdy nesmí přesáhnout počet
volených členů, proti čemuž není možná žádná výjimka.
5.3.Celkový počet členů Farní rady i jednotlivých Pastoračních rad musí být lichý.

6.Předsedou Farní rady i jednotlivých Pastoračních rad a Ekonomické rady je farář (administrátor). Podle
Kodexu kanonického práva a právního řádu ČR je farář právně zodpovědný za stav farnosti.

7.Rozhodování ve Farní radě (po pečlivém zvážení problematiky a diskusi, příp. za přítomnosti odborníka
bez práva na hlasování) se děje většinovým hlasováním, přičemž každý člen Farní rady disponuje jedním
hlasem. Hlasovat mohou pouze ti členové, kteří jsou osobně přítomni na schůzi Farní rady. Ve věcech
hospodářských a organizačních je předseda povinnen řídit se výsledkem hlasování. Ve věcech pastoračních
má Farní rada spíše poradní charakter (s tím, že je to kněz, kdo je poslán do farnosti jako pastýř), ale velmi
se doporučuje, aby se kněz názorem farní rady řídil.

8.Rozhodování a hlasování se uskutečňuje na schůzích Farní rady, které jsou s dostatečným předstihem
svolávány předsedou jednou měsíčně (mimo velkých letních prázdnin). Je možné svolávat je i častěji (např.
před hodami, velkými svátky, kvůli řešení závažné aktuální záležitosti apod.).
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