
Volby do pastorační rady v roce 2019
Termín: 30.11. a 1.12. 2019

Farníci budou seznámeni s průběhem voleb při bohoslužbách 26. a 27.10. 2019 
a na vývěskách v kostelích.

A) Volební právo
a) právo volit má každý katolík starší 18- ti let, který se účastní života farního 
společenství.
b)právo být zvolen má každý katolík, starší 18- ti let, který se účastní života 
farního společenství, schopný a ochotný plnit úkoly PR.

B) Volební řád           
c)PR je ustanovena na 4 roky
d)volební komise:
Předseda: Jana Skalická,      Polní 263,          Letohrad, telefon 731 402 237
Členové:  Jana Andrášová,  Železničářů 378, Letohrad, telefon 731 518 544
                Vladimír Lux,      Budovatelů 357, Letohrad, telefon 732 164 743

Členové do farní rady nekandidují.

C) Průběh voleb
Volby proběhnou ve dvou kolech:
1.kolo – návrhy kandidátů
2.kolo – volba členů PR

a) návrhy kandidátů do PR může podávat každý člen farního společenství, 
který má právo volit.

Návrhy se budou odevzdávat do 3.11. 2019. Návrhy je možno dávat během 
týdne na faru (do schránky na dveřích), členům volební komise nebo po 
bohoslužbách v kostelích.

Každý volič má právo navrhnout nejvýše 7 kandidátů. Návrh kandidáta musí 
obsahovat jméno, příjmení, případně poznámku ml., st. a adresu.

V obcích Lukavice, Mistrovice a Šedivec mohou návrhy odevzdávat 
současným členům pastorační rady: Lukavice – pan Macháček, Mistrovice – 
paní Novotná, Šedivec – pan Pichner.
Voliči z těchto obcí budou volit svého zástupce. Jeho jméno napíší na první 
místo a za jeho adresu napíší název své obce (tento farník musí být schopen 
pracovat v PR pro celou farnost). Celkově mohou navrhovat 7 kandidátů.

Příklad:            Josef Novák, Lukavice 4       LUKAVICE
                        Adam Výborný,  Letohrad 8
                        Jan Moudrý, Kunčice    158
                         .
                         .



b) Seznam navržených kandidátů:
Seznam bude přečten po bohoslužbách 9. a 10. 11. a vyvěšen na nástěnkách 
v kostelích.

                Kandidáti, kteří jsou ochotni v PR pracovat, se přihlásí u 
některého člena volební komise. Vyjádření souhlasu musí být do 18. hodiny 
15.11.

c) Seznam kandidátů pro volby do PR:
Seznam bude přečten po bohoslužbách 16. a 17.11. bude vyvěšen v kostelích.

Volební lístky budou k vyzvednutí v kostelích 23. a 24. 11.
Je zbytečné připomínat, že každý volič odevzdává pouze jeden hlasovací 
lístek, na kterém bude zaškrtnuto nejvíce 7 kandidátů. Pokud by někdo 
odevzdal hlasovací lístek s větším počtem označených kandidátů, je tento 
lístek neplatný.

d) Volby
Volby proběhnou po bohoslužbách 30.11. a 1.12. 2019 odevzdáním 
volebního lístku do volební urny.

           
e) Výsledky voleb

budou přečteny po bohoslužbách 7. a 8. 12., vyvěšeny v kostelích a otisknuty
v Okénku.

f) Členy pastorační rady
se stávají ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů a přijali mandát.
Při rovnosti hlasů se mandát určí losem.

            Složení farní rady     

-pan farář Josef Roušar
-delegát církevního sdružení – Charita
-7 zvolených členů z toho:                         1 za Mistrovice

                         1 za Lukavici
                         1 za Šedivec

-         členové jmenovaní panem farářem

(Pan farář má právo jmenovat stejný počet členů jako je volených)   

                                                                            Předseda volební komise:
                                                                            Jana Skalická
V Letohradě 25.10.2019


