VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY VE FARNOSTI VYSOKÉ MÝTO
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2013-2017
Volební komise jmenovaná P. Mistrem dne 24.2.2013 má následující složení:
pí Božena Mlejnková - předsedkyně, sl. Jitka Holečková, Josef Hurych ml.
Volební komise dohodla následující:
1. Přijala návrh termínu pro návrhy kandidátů do pastorační rady od 3.3.2013 do 10.3.2013 do
18:45 hod na připravených tiskopisech každodenně vždy po bohoslužbě, který předá členovi
volební komise nebo P. Pavlovi Mistrovi, ten návrh kandidáta zapíše do oficiálního seznamu.
Tiskopisy s návrhem kandidáta můžou být také vhozeny do farní schránky a sl. Holečková je
následně zapíše do seznamu.
2. V termínu od 10.3.2013 do 16.3.2013 volební komise prověří, zda navržení kandidáti
odpovídají požadavkům a zda souhlasí s návrhem a vyloučí ty, kteří byli navrženi přímou
volbou či neodpovídají požadavkům. Volební komise se sejde 16.3.2013 v 18 hod a sestaví
kandidátku.
3. V neděli 17.3.2013 bude oficiálně vyhlášen seznam kandidátů do pastorační rady.
4. Termín konání voleb do pastorační rady je stanoven na neděli 31.3.2013 v kostele sv.
Vavřince vždy po skončení mše sv., tj. v 930-1015 hodin a v 1830-1900 hodin. Pokud se někdo
nemůže zúčastnit tohoto hlavního termínu konání voleb, může k volbě přistoupit po skončení
vigilie v sobotu dne 30.3.2013 v prostoru sakristie.
Volby proběhnou tajným hlasováním na volebních lístcích. Na hlasovacích lístcích budou
kandidáti uvedení pod pořadovým číslem v abecedním řazení. Při vstupu do kostela (v sobotu
večer při vstupu do sakristie) dostanou farníci volební lístky, kde zakroužkují pořadové číslo
maximálně čtyř kandidátů, pokud někdo zakroužkuje více kandidátů, bude tento hlasovací lístek
neplatný. Při východu z kostela (v sobotu v sakristii) se nahlásí volební komisi, která zapíše do
seznamu jméno, příjmení a datum narození voliče. Komise orazítkuje z druhé strany volební
lístek, který bude vhozen do volební urny. Do pastorační rady budou zvolení čtyři kandidáti
s nejvyšším počtem hlasů.
5. Právo volit má každý katolík starší 18 let příslušící do farnosti.
6. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten a schopen
plnit úkoly pastorační rady.
7. Počet volených členů ve farnosti Vysoké Mýto se stanovuje na počet čtyři.
8. Dále můžou být v pastorační radě jmenovaní delegáti z jednotlivých hnutí a křesťanských
spolků v naší farnosti.
9. Právo delegovat svého kandidáta do pastorační rady mají i farnosti Vraclav, Knířov,
Zámrsk (vždy jednoho kandidáta).
10. P.Mistr má právo doplnit pastorační radu až o čtyři členy.
11. Vyhodnocení výsledků voleb provede volební komise dne 31.3.2013 do 2100 hodin a do
5.4.2013 oznámí zvoleným kandidátům výsledky. Farnímu společenství oznámí výsledky
voleb do 7.4.2013, kdy budou zvolení kandidáti uvedeni do funkce složením slibu a současně jim
budou předány podepsané dekrety o ustanovení za člena pastorační rady za ustanovení členy
pastorační rady.
Ve Vysokém Mýtě, dne 2.3.2013
P. Pavel Mistr…………………………………… Božena Mlejnková..……………………………..
Jitka Holečková………………………………… Josef Hurych……………………………………...

