
Volby do Pastorační rady farnosti 
 

 Drazí bratři a sestry, na přelomu měsíců dubna a května budeme volit členy do nové 

pastorační rady farnosti (dále jen PRF). Mandát předchozí PRF vypršel a tak je třeba zvolit na 

dalších pět let novou. 

 Na posledním zasedání PRF byla vytvořena volební komise. Jejími členy jsou Jan 

Kabíček, Petra Marhounová a Irena Vomáčková. Oni budou odpovědni za průběh volby. 

Právo volit má každé  katolický křesťan, který dosáhl 15-ti let. Do PRF může být zvolen 

takový katolický křesťan, který je starší 18-ti let a je ochoten plnit úkoly PRF. 

 První kolo volby do PRF probíhá mezi 23. dubnem a 3. květnem. V tomto období má 

každý katolík, který má právo volit (tedy starší 15-ti let) možnost navrhnout, kdo by měl být 

na volebním lístku. První kolo je tedy jakýmsi vytvořením kandidátky pro druhé kolo. 

 Volební komise následně vytvoří do neděle 7. května volební lístky. Druhé kolo volby 

do PRF proběhne v neděli 21. května po obou nedělních mších svatých. Kdo se nebude 

účastnit této nedělní mše sv. v naší farnosti a chce volit, nechť se obrátí na některého z členů 

volební komise.  

Každý účastník voleb bude moci z kandidátky vybrat šest lidí, které chce zvolit do 

PRF. Následně volební komise sečte hlasy, administrátor farnosti doplní PRF dalšími šesti jím 

jmenovanými členy a v následujícím týdnu budou na webových stránkách, na vývěsce a ve 

farním týdeníku vyhlášeny výsledky. PRF bude jmenována na závěr bohoslužby 28. května. 

První setkání nově zvolené PRF bude ve čtvrtek 22. června 2017 v 19h. 

 Volba patří k projevům demokracie. Velkým nedostatkem demokracie však mnohdy 

je, že nevíme, čeho se volba vlastně týká. Pokud máme volit členy PRF, je třeba si klást 

především otázku, co je jejím úkolem, posláním. Vždyť mám přeci volit takové lidi, kteří v ní 

mohou své poslání naplňovat. Cílem není zvolit některé lidi, ale cílem je zvolit takové, kteří 

jsou nejvhodnějšími kandidáty pro naplňování cílů PRF. Proto bych rád v krátkosti v tomto 

článku představil smysl a poslání PRF. A všechny vás povzbuzuji k tomu, abyste ve volbách 

volili takové farníky, kteří mohou takové poslání naplňovat.  

 Stanovy pastoračních rad se nejprve věnují základním ustanovením. Můžeme zmínit, 

že PRF je poradním a pracovním orgánem faráře/administrátora. Nese spoluodpovědnost za 

šíření poselství spásy. Proto všichni její členové mají usilovat o svou duchovní formaci, další 

náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti. 

 PRF se spolupodílí na vytváření pastoračního programu a na jeho realizování. 

K úkolům PRF zvláště náleží zapojování lidí do života a poslání farnosti. Proto je třeba volit 

takové lidi, kteří se nebojí komunikovat, kterým mohou být svěřeny některé úkoly a kteří jsou 

schopni delegovat ostatní. Proto je tedy také třeba, aby farní společenství tyto členy přijímalo, 

vnímalo, že se jedná o lidi, kteří je budou prosit o spolupráci a budou je delegovat některými 

úkoly. 

 Dále se také říká, že členové mají podporovat vzdělávací činnost ve farnosti, 

pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti, 

společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství… 

 Stanovy také představují práva PRF. Z předložených práv bych zdůraznil právo na 

podílení se na přípravě důležitých pastoračních kroků, na řešení důležitých otázek, týkajících 

se života farnosti, např. uspořádání církevních slavností a na stanovení pořádku bohoslužeb. 

 Celé stanovy PRF si můžete přečíst na stránkách pražského arcibiskupství, do 

vyhledávání zadejte „farní rady“ a dole na této stránce je odkaz pro stanovy pastorační rady 

(http://www.apha.cz/file/24956/pastoracni-rada-stanovy-pro-arcidiecezi-prazskou.pdf). 

 Pokud to tedy mám shrnout, do PRF je třeba vybrat lidi aktivní, lidi, kteří se zapojují a 

chtějí zapojovat do pastoračního poslání farnosti. Kteří chtějí spolupracovat s knězem a jsou 



schopni dialogu (nebojí se říci svůj názor). Je třeba, aby to byli lidé, kteří dokáží delegovat 

ostatní a druhé povzbuzovat k činnosti. 

 Nezapomínejme v těchto dnech pamatovat na volby do PRF zvláště ve svých 

modlitbách.  

 Na závěr tohoto textu bych chtěl poděkovat i za svého předchůdce za obětavou práci 

dosavadním členům PRF. 
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