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1. POSLÁNÍ A ÚKOL FARNÍ RADY 

 
1.1. Farní rada je společenství sloužící farnosti a jejímu duchovnímu správci ve snaze o co 
nejplnější život věřících pro Boží království. 
1.2. Farní rada je poradní sbor faráře, příp. administrátora farnosti (dále jen faráře) zejména ve 
věcech týkajících se pastorace a života farnosti. Jednotliví členové farní rady mohou převzít, jsou-li 
k tomu pověřeni farářem, spoluzodpovědnost za některé úkoly vyplývající z péče o farní 
společenství. 
1.3. Farní rada zároveň vykonává povinnosti a práva ekonomické rady farnosti, které jsou jí dány 
stanovami pro ekonomickou radu farnosti. 
1.4. Podrobná specifikace úkolů a činnosti farní rady se provádí průběžně na jejích zasedáních a je 
zachycována v zápisech z těchto zasedání. 

 
 
2. FUNKČNÍ OBDOBÍ FARNÍ RADY 

 
2.1. Funkční období farní rady je čtyřleté. 
2.2. Funkční období farní rady začíná ustavujícím zasedáním po volbách do farní rady, na kterém 
všichni její členové vyjádří písemně podpisem příslušné listiny své přijetí členství ve farní radě, 
ochotu podílet se na její činnosti a přijmout z ní vyplývající odpovědnost. 
2.3. Funkční období farní rady končí po dalších volbách, na ustavujícím zasedání následující farní 
rady. Na tomto společném zasedání předá dosavadní farní rada agendu nastupující farní radě.        
K předání je nutná alespoň polovina členů dosavadní farní rady a všech členů nové farní rady. 

 
 
3. SLOŽENÍ FARNÍ RADY 

 
3.1. Členy farní rady jsou všichni, kterým to přísluší z titulu funkce, dále čtyři členové volení a dva 
jmenovaní farářem. 
3.2. Členové z titulu funkce jsou: farář a pastorační asistent. 
3.3. Farní rada může ke svému jednání přizvat i další účastníky (odborníky na projednávaný 
problém). Tito přizvaní účastníci nemají hlasovací právo a účastní se jen těch zasedání, na která 
jsou pozváni. 
3.4. Členy farní rady mohou být pouze farníci praktikující ve svátostech. 
3.5. Členem farní rady může být vždy pouze jeden z manželů i kdyby volby do farní rady rozhodly 
jinak. 

 



 
4. VZNIK A UKONČENÍ ČLENSTVÍ VE FARNÍ RADĚ 

 
4.1. Členové z titulu funkce získávají členství ve farní radě ustanovením (dekretem) do příslušné 
funkce. Členství ukončují ztrátou příslušné funkce (odvoláním, přeložením). 
4.2. Členové volení získávají své členství zvolením ve volbách do farní rady. Členství volených členů 
je ukončeno koncem volebního období, písemným vzdáním se funkce nebo úmrtím. Při ukončení 
členství voleného člena vzdáním se či úmrtím nastupuje na jeho místo ten z nezvolených 
kandidátů, který ve volbách získal největší počet hlasů. 
4.3. Členové jmenovaní získávají své členství ve farní radě písemným jmenováním farářem na 
začátku funkčního období. Členství ukončují jednak ukončením funkčního období, nebo písemným 
vzdáním se členství. Jmenovaní členové mohou být farářem písemně odvoláni z funkce. Za 
každého jmenovaného člena farní rady, kterému skončilo členství, jmenuje farář do příštího 
zasedání farní rady člena nového. Při změně faráře jmenovaní členové musí do měsíce nabídnout 
svou rezignaci; nový farář je jednotlivě buďto potvrdí ve funkci nebo jmenuje jiné. 

 
 
5. VOLBY DO FARNÍ RADY 

 
5.1. Voleb do farní rady se může zúčastnit každý farník starší šestnácti let. „Farníkem“ je míněn 
ten, kdo se víceméně pravidelně zúčastňuje bohoslužeb ve farnosti Klášterec nad Ohří. 
5.2. Kandidátem může být každý farník starší osmnácti let, praktikující ve svátostech. Počet 
funkčních období, na která může být zvolen, není omezen. 
5.3. Volby se konají vždy po čtyřech letech, před skončením funkčního období stávající farní rady. 
Termín voleb i termín uzávěrky pro návrhy jednotlivých kandidátů do voleb určí farář. Průběh 
voleb řídí spolu s farářem dvoučlenná volební komise ze zástupců farní rady. Pravidla voleb             
a jejich termíny jsou včas oznámeny v ohláškách. 
5.4. Kandidáty pro volby do farní rady může navrhovat farník starší osmnácti let. Návrhy (jméno, 
adresa, popř. telefon) se odevzdávají do volební urny na stanoveném místě do data uzávěrky 
včetně. Volební komise zajistí zveřejnění jmen kandidátů a potřebných údajů nejpozději dvě 
neděle před termínem voleb na vývěsce v kostele. Volební komise rovněž připraví hlasovací lístky 
se jmény všech navržených kandidátů v potřebném množství. 
5.5. Volby trvají týden, od neděle vyhlášení voleb do večera příští neděle včetně. Volební urna je 
během obou nedělí v kostele na stanoveném místě, během týdne je možné odevzdat hlasy do 
volební urny v sakristii. 
5.6. Volič na volebním lístku zatrhne nejvýše čtyři jména. Je možné označit méně než čtyř 
kandidáty. Volební lístky s více zatrženými jmény než čtyři jsou neplatné. 
5.7. Volební komise se sejde v týdnu po uzávěrce voleb a sečte odevzdané hlasy. Každý, kdo je na 
platném volebním lístku zatržený, získává jeden bod. První čtyři kandidáti, kteří získali největší 
počet bodů, se stávají volenými členy farní rady. V případě rovnosti bodů se považují za zvolené 
všichni kandidáti se stejným počtem bodů až do naplnění počtu volených členů farní rady. Pokud je 
počet kandidátů se stejným počtem bodů větší nežli je míst k obsazení, rozhodne volební komise 
losem. O výsledku voleb vyhotoví volební komise zápis podepsaný všemi jejími členy a uloží jej do 
farního archívu. 
5.8. Během tohoto týdne jmenuje farář také další dva jmenované členy farní rady. Následující 
neděli jsou v ohláškách a na vývěsce oznámeny výsledky voleb a termín ustavujícího zasedání, 
které musí být nejpozději měsíc od posledního dne voleb. 

 

 

 



6. ZPŮSOB PRÁCE FARNÍ RADY 

 
6.1. Zasedání farní rady svolává vždy farář, popř. jím pověřená osoba. 
6.2. Farní rada se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. 
6.3. Jednání farní rady řídí farář, popřípadě jím jmenovaný zástupce. 
6.4. Zasedání farní rady jsou vždy zahájena a ukončena modlitbou, protože mají být společným 
hledáním dobra Božího království ve farnosti. 
6.5. Farní rada na svém ustavujícím zasedání zvolí zapisovatele, který bude pečovat o organizační 
věci farní rady a jmenuje také předsedu farní rady. 
6.6. Farní rada je schopna jednat, je-li přítomno nejméně 5 jejích členů. Za přijatý návrh se 
považuje ten, který byl odsouhlasen nadpoloviční většinou přítomných členů.  
6.7. Farní rada na svých zasedáních bude projednávat návrhy předložené jejími členy. Je vhodné, 
aby byli všichni členové seznámeni se závažnými návrhy s dostatečným předstihem. 
6.8. Členové farní rady, dobrovolně přijímají závazek k mlčenlivost ohledně všech věcí 
projednávaných na této Radě, kromě těch, které Rada určí ke zveřejnění. 

 
 
7. PLATNOST STANOV 

 
7.1. Tyto stanovy nabývají platnosti schválením farní radou. 
7.2. Změna platných stanov farní rady může být provedena na základě souhlasu faráře a alespoň   
5 členů farní rady. 
7.3. Diecézní biskup může provést změnu stanov farní rady, ať už přímo, nebo nařízením 
zavazujícím obecně všechny farní rady diecéze, dle příslušných ustanovení norem kanonického 
práva, zejména pak CIC 536. 
 
 

8. DOPLNĚK STANOV FARNÍ RADY 

 
8.1. Během prvního volebního období (volby v roce 2012), je působnost farní rady zkrácena na       
2 roky. Na tuto dobu tedy neplatí  článek 2.1. 
8.2. Po dobu tohoto období má farář v případě rovnosti hlasů při hlasování farní rady rozhodující 
hlas. 
8.3. Tento článek č.8 pozbývá platnosti po dalších volbách do farní rady v roce 2014 a přestává být 
součástí těchto stanov. 

 
 
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 07. 12. 2012 
 
 
 


