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STANOVY 

PASTORAČNÍ RADY BRNĚNSKÉ DIECÉZE 

I.  POVAHA A CÍL 

1. Druhý vatikánský koncil v dekretu O pastýřské službě biskupů v církvi doporučuje, aby  
v každé diecézi byla zřízena pastorační rada, které předsedá diecézní biskup (srov. 
ChD čl. 27). 

2. Diecézní pastorační rada (dále jen pastorační rada) je poradní orgán diecézního bis-
kupa a je složená z duchovních, ze členů společenství zasvěceného života a především 
z laiků (srov. kán. 511 – 514 CIC). 

3. Pastorační rada má být prostředím otevřeného dialogu a jejím úkolem je pod vedením 
diecézního biskupa studovat, diskutovat a navrhovat praktické postupy a závěry o všem, 
co se týká pastorační činnosti v diecézi (srov. kán. 511 CIC). 

II.  SLOŽENÍ PASTORAČNÍ RADY 

1. Pastorační rada se skládá z věřících, kteří jsou v plném společenství s katolickou církví 
a vyznačují se pevnou vírou, dobrými mravy a moudrostí (kán. 512 § 1 a § 3 CIC). 

2. Pastorační rada je složena z 12 členů, které diecézní biskup jmenuje dekretem na dobu 
5 let. 

3. Členy pastorační rady diecézní biskup vybírá tak, aby byli zastoupeni jak klerici, kterým 
je svěřena pastorační služba v rámci celé diecéze, děkanství či farnosti, tak i laici včetně 
zasvěcených osob, kteří jsou zapojeni do farní pastorace nebo do různých forem apoš-
tolátu. 

4. Ukončení členství před uplynutím funkčního období nastává buď písemnou rezignací  
s uvedením důvodu a přijatou diecézním biskupem, nebo odvoláním ze strany diecéz-
ního biskupa. 

5. Uvolněním úřadu diecézního biskupa pastorační rada zaniká (kán. 513 § 2 CIC). 

III.  SEKRETÁŘ PASTORAČNÍ RADY 

1. Pastorační rada má sekretáře jmenovaného diecézním biskupem ze členů rady. 

2. Sekretář plní zejména tyto úkoly: 

– vede seznam členů pastorační rady, 

– zajišťuje rozesílání programu zasedání s termínem zasedání, 

– přijímá dotazy členů pastorační rady a případné žádosti o svolání mimořádného za-
sedání, které předává diecéznímu biskupovi, 

– vypracovává zápis ze zasedání a rozvíjí všestrannou činnost pro dobrý chod pasto-
rační rady. 
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IV.  ORGANIZAČNÍ VÝBOR 

1. Organizační výbor zajišťuje řádné fungování pastorační rady, dává podněty k její práci  
a koordinuje činnost jejích členů. 

2. Organizační výbor je tvořen sekretářem pastorační rady a dvěma dalšími členy pasto-
rační rady, které jmenuje diecézní biskup. 

3. Organizační výbor svolává a jemu předsedá diecézní biskup nebo pověřený biskupský 
vikář. 

4. Organizační výbor především pomáhá biskupovi připravit program a podkladové mate-
riály pro zasedání pastorační rady; biskup mu může svěřit i další úkoly, např. zpracování 
dokumentů pro děkanské rady a pro farní pastorační rady. 

V.  ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

1. Pastorační radu svolává diecézní biskup alespoň dvakrát do roka, a to nejpozději 14 dní 
předem. 

2. Členové pastorační rady jsou povinni účastnit se zasedání. Člen, který se bez řádné 
omluvy opakovaně nezúčastní zasedání, může být diecézním biskupem odvolán. 

3. Zasedáním pastorační rady předsedá diecézní biskup (kán. 514 § 1 CIC). 

4. Diecézní biskup může podle svého uvážení nebo na návrh členů pastorační rady přizvat 
k jednání pastorační rady další osoby zainteresované do projednávané problematiky. 

5. Každý člen pastorační rady má možnost mimo zasedání prostřednictvím sekretáře před-
ložit diecéznímu biskupovi písemné dotazy a žádat informace týkající se života a pasto-
race diecéze. 

VI.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Účast na činnosti pastorační rady je čestnou službou církevnímu společenství. 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 1. 9. 2022; k témuž datu jsou zrušeny Stanovy Pas-
torační rady brněnské diecéze ze dne 14. 9. 2007. 

V Brně dne 1. 9. 2022 

Čj. Ep/570/22 

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. 
diecézní biskup brněnský 

Mons. Dr. Jan Mráz 
kancléř 


