STANOVY
PASTORAČNÍ RADY BRNĚNSKÉ DIECÉZE
I.

POVAHA A CÍL
Čl. 1
Pastorační rada brněnské diecéze (dále jen pastorační rada), složená z duchovních, ze členů společenství
zasvěceného života i z laiků, kteří jsou v plném společenství s katolickou církví, je ve smyslu kán. 511 – 514
CIC poradním sborem diecézního biskupa. Přispívá k uskutečnění společenství v místní církvi a je nástrojem
spoluúčasti všech věřících na jejím poslání.
Čl. 2
Úkolem pastorační rady je zkoumat pod vedením diecézního biskupa vše, co se vztahuje k pastorační činnosti
v diecézi, toto také projednávat a předkládat o tom praktické závěry. Členové pastorační rady také přispívají
konkrétními podněty a vlastními zkušenostmi k vytváření pastoračního plánu diecéze.
Čl. 3
Pastorační rada má pouze poradní hlas a pouze diecézní biskup ji svolává a jí předsedá. Jedině jemu přísluší
zveřejnit věci v radě projednané (viz kán. 514, § 1).
Čl. 4
Diecézní biskup pověřuje jednoho z kněží z pastorační rady úkolem koordinovat její činnost s činností
ostatních diecézních orgánů (např. kněžskou radou, děkany, apod.).

II.

SLOŽENÍ PASTORAČNÍ RADY
Čl. 5
Pastorační rada je složena z níže uvedených členů:
1. generální vikář,
2. ředitel Pastoračního střediska (je-li jmenován),
3. dva zástupci z diecézního nebo řeholního kněžstva, kteří jsou aktivní v pastoraci, mají dobrý přehled o
diecézi a důvěru kněží i laiků v diecézi,
4. jeden člen společenství zasvěceného života,
5. jeden zástupce věřících laiků z centra diecéze (Brno), který je aktivním křesťanem, má dobrý přehled o
pastoraci ve městě a má důvěru kněží i laiků v tomto místě,
6. jeden zástupce věřících laiků z menšího města diecéze, který je aktivním křesťanem, má dobrý přehled
o pastoraci v okruhu místa, kde žije, a má v tomto okruhu důvěru kněží i laiků,
7. jeden zástupce věřících laiků z venkova (žijící mimo Brno), který je aktivním křesťanem, má dobrý
přehled o pastoraci v okruhu místa, kde žije, a má v tomto okruhu důvěru kněží i laiků,
8. jeden člen, který se velmi dobře orientuje v pastorační oblasti a prokázal to konkrétními výsledky.
Čl. 6
Pastorační rada je jmenována diecézním biskupem, který si vyžádá návrhy vhodných kandidátů od děkanů a
od členů Kněžské rady brněnské diecéze.

Jednotliví členové pastorační rady jsou jmenováni dekretem diecézního biskupa na dobu tří let.
Čl. 7
Před uplynutím funkčního období se členství ukončuje:
1. odstoupením podaným písemně s uvedením důvodu a přijatým diecézním biskupem,
2. ukončením úřadu, jedná-li se o člena z titulu práva nebo vykonávané funkce,
3. přeložením nebo přestěhováním do jiné diecéze,
4. nepřítomností na zasedání, jak je určeno článkem 11,
5. zrušením jmenování diecézním biskupem.

III.
SEKRETÁŘ PASTORAČNÍ RADY
Čl. 8
Pastorační rada má sekretáře jmenovaného diecézním biskupem ze členů této rady.
Čl. 9
Sekretář plní zejména tyto úkoly:
1. vede seznam členů pastorační rady a při její činnosti dbá na dodržování stanov pastorační rady,
2. stará se o vypracování a rozesílání programu zasedání s termínem zasedání,
3. přijímá dotazy členů, návrhy na sestavení jednacího pořádku a případné žádosti o svolání mimořádného
zasedání, toto předává diecéznímu biskupovi s nezbytnými dostupnými informacemi ohledně činnosti
pastorační rady,
4. vypracovává zápis ze zasedání, shromažďuje zprávy a dokumentaci o činnosti pastorační rady,
5. rediguje zprávy o zasedáních pastorační rady pro děkanství a farnosti,
6. rozvíjí všestrannou činnost pro dobrý chod pastorační rady.

IV.
ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
Čl. 10
Pastorační radu svolává diecézní biskup k řádnému zasedání nejpozději 14 dní předem, a to alespoň třikrát do
roka. Diecézní biskup ji může svolat dle potřeby také k mimořádnému zasedání.
Čl. 11
Členové pastorační rady jsou povinni účastnit se zasedání. Člen, který se bez řádného důvodu nezúčastní dvakrát za sebou zasedání, bude nahrazen jiným členem ze skupiny, za kterou byl jmenován dle čl. 5.
Čl. 12
Návrh programu jednání pastorační rady sestavuje její sekretář po schválení diecézním biskupem.
Čl. 13
Zasedáním pastorační rady předsedá diecézní biskup (kán. 514, § 1).
Čl. 14
Nejpozději 14 dní po zasedání obdrží členové zápis ze zasedání.

Čl. 15
Diecézní biskup může podle svého uvážení nebo na návrh členů přizvat k jednání pastorační rady další osoby
zainteresované do projednávané problematiky.
Čl. 16
Každý člen má možnost mimo zasedání prostřednictvím sekretáře předložit diecéznímu biskupovi písemné
dotazy a žádat informace týkající se života a pastorace diecéze.

V.
STUDIJNÍ A PRACOVNÍ KOMISE
Čl. 17
Diecézní biskup může podle potřeby a ve spolupráci se sekretářem ustanovovat studijní a pracovní komise.
Čl. 18
Jednotlivé komise pracují metodami a prostředky nejvhodnějšími vzhledem k naplnění úkolu, který jim byl
zadán. Každá komise si zvolí koordinátora, který obvykle také referuje o práci komise.
Čl. 19
Komise může po dohodě se sekretářem využít spolupráce expertů a žádat od Úřadu kurie i ostatních
kompetentních orgánů diecéze potřebné podklady pro plnění zadaného úkolu.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 20
Účast na činnosti pastorační rady je čestnou službou církevnímu společenství. Výdaje na činnost pastorační
rady hradí diecéze.
Č. 21
Pastorační rada zaniká uvolněním úřadu diecézního biskupa (viz kán. 513, § 2).
Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 16. září 2007.
V Brně dne 14. září 2007
Čj.: Ep/1433/07
Mons. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup

