
VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI  
 

Členem pastorační nebo ekonomické rady může být pouze katolík starší 18 
let, který se pravidelně zapojuje do života farnosti, má k této službě před-
poklady a projevuje aktivní zájem o spolupráci s farářem a ostatními farní-
ky. Je vhodné, aby to byl člověk nejen pokřtěný, ale také biřmovaný, který 
svým životem dává jasně najevo, že je učedníkem Ježíše Krista.  

Seznam kandidátů bude sestaven na základě Vašich návrhů, 
které v místních kostelích přijímáme do Květné neděle (28. 3.) 
prostřednictvím vyplněných lístků – viz níže. Volit bude možné 
záhy po Velikonocích ve dnech od 11. dubna do 2. května.  

Volební právo má každý katolík starší 15 let, který se pravidelně zapojuje 
do života naší farnosti účastí na bohoslužbách. Faktické bydliště na území 
farnosti není podmínkou. Průběh volby, jmenování a činnost obou rad se 
řídí příslušnými stanovami (k nahlédnutí na mušli). Někteří členové jsou do 
služby v radě pozváni a jmenováni farářem. Počet volených zástupců v jed-
notlivých obcích bude upřesněn na hlasovacích lístcích. Čtyřleté funkční 
období (2021 – 2024) bezprostředně naváže na ukončený mandát před-
chozí rady s přihlédnutím k termínu konání voleb.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRO FARNOST ROKYTNICE – BRODEK U PŘEROVA – CITOV 

Navrhuji do letošních voleb tyto kandidáty: 

PASTORAČNÍ RADA             EKONOMICKÁ RADA 
(max. 5 osob)                   (max. 3 osoby) 
                      
1) __________________________     1) ___________________________
    
2) __________________________      2) ___________________________
   
3) __________________________     3) ___________________________ 
   
4) __________________________     5) ___________________________ 
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