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Poriadok Farskej ekonomickej rady
(kán. 537 CIC)

1. Názov

Názov rady je Farská ekonomická rada.

2. Dôvod existencie

"Každá farnosť má mat ekonomickú radu,  ktorá  sa  okrem
univerzálneho práva riadi normami vydanými diecéznym biskupom
a v ktorej veriaci, vybratí podľa tých istých noriem, majú farárovi
pomáhať v správe majetkov farnosti pri zachovaní predpisu kán. 532",
t.j. "Farár zastupuje farnosť vo všetkých právnych záležitostiach podľa
normy práva; má dbať, aby sa farské majetky spravovali podľa normy
kán. 1281 -1288."

3. Povaha a úloha

3.1. Ekonomická rada (ER) je pomocným orgánom farára.

3.2.  Úlohou ER je pomáhať farárovi, podľa noriem Kódexu
kanonického práva a noriem partikulárneho práva Banskobystrickej
diecézy, pri riešení majetkových otázok vo farnosti.

3.3.  ER má iba poradný hlas.

3.4.  Vo všetkých právnických veciach farnosť, ako právnickú osobu,
podľa kanonického práva reprezentuje a zastupuje farár.

3.5. Farár bez porady s ER nemá rozhodovať o scudzení cirkevného
majetku, ktorého hodnota prevyšuje 20.000,- Sk, a samo rozhodnutie
je platné až po súhlase Ordinára.
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3.6. V prípade farského administrátora a iných, ktorí dočasne
spravujú
farnosť, potrebujú na všetky úkony správy farského majetku súhlas
Ordinára.

3.7. V prípade investícií, každá jedna, ktorá je nad 50.000,- Sk, musí
byť schválená diecéznym biskupom.

4. Zloženie

4.1.  Ekonomickú radu tvorí farár a zástupcovia veriacich.

4.2.  V ER má mať svoje zastúpenie spoločenstvo veriacich každej z
obcí, ktoré patria do farnosti.

4.3.  Kde sa ťažko zriaďuje ekonomická rada, treba zvoliť aspoň dvoch
poradcov farára (kán. 1280 CIC).

5. Výber členov

Členmi ekonomickej rady sú:

5.1.  Z úradu je členom miestny farár.

5.2. Farníci jednotlivých obcí si slobodne volia svojich zástupcov.
Voľba sa ohlási týždeň vopred vo farských oznamoch a rozdajú sa lístky
s pečiatkou farského úradu. Vyplnené lístky odovzdajú všetci kňazovi,
alebo ním poverenej osobe, nasledujúcu nedeľu po sv. omši.

5.3. Farár navyše menuje jedného alebo dvoch členov z farnosti pre
ich
odbornosť, meno a dôveru farnosti.

5.4.  Členmi rady majú byť iba dospelí, bezúhonní a zodpovední
ľudia.
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6. Funkcie

6.1. Predsedom ER je farár.

6.2. Tajomníka ER volia členovia rady. Jeho úlohou je urobiť záznam
zo zasadnutia, pomôcť zvolať radu, pomáhať pri vedení účtov a iných
úlohách.

6.3.  Všetci zvolení i menovaní členovia zložia pred svojím farárom
sľub, že budú zverenú úlohu vykonávať svedomité, zodpovedne
a čestne:

Forma sľubu:

„Ja M. M. po zvolení za člena ekonomickej rady sľubujem, že sa
budem v  tejto  službe  vždy  riadiť svojím svedomím a  usilovať sa  o
dobro Katolíckej cirkvi tým, že budem hájiť záujmy svojej farnosti
a pomáhať farárovi podľa noriem Kódexu kanonického práva a
podľa noriem partikulárneho práva Banskobystrickej diecézy.

(Rukou sa dotkne evanjeliára a povie): Tak mi Pán Boh pomáhaj i
tieto sväté evanjeliá.“

(Sľub podpíše.)

7. Zasadnutia

7.1.  Ekonomická rada sa má zísť štyrikrát do roka. Zasadaniam
predsedá farár. Bez neho nesmie byť nijaké zasadanie ER.

7.2. Farár môže zvolať ER kedykoľvek to okolnosti vyžadujú.

7.3.  Členovia sú schopní poskytnúť kvalifikovanú radu vtedy, keď je
prítomná nadpolovičná väčšina členov.

7.4.  Členovia poskytujú farárovi radu tajným hlasovaním. Hlasovania
sa farár nezúčastňuje.

7.5.  Za radu sa považuje to, čo odhlasovala nadpolovičná väčšina
prítomných.
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8. Obdobie členstva

8.1. Členstvo v ER trvá tri roky. Členov možno po uplynutí tohto
obdobia opäť zvoliť. Táto norma sa nevzťahuje na farára.

8.2. Ak sú na to závažné morálne dôvody, možno člena pozbaviť
členstva.

8.3. Uprázdnené miesto sa zaplní dodatočnou voľbou alebo
menovaním, podľa toho, akým spôsobom sa vylúčený stal členom ER.

9. Ukončenie činnosti

9.1.  Ekonomická rada končí svoju činnosť uplynutím jej funkčného
obdobia.

9.2. Preložením farára ER zaniká. Nový farár však je povinný do pol
roka od prevzatia farnosti obnoviť jej činnosť.

10. Účasť členov na zasadnutiach

Na zasadnutiach musia byť prítomní zástupcovia veriacich všetkých
obcí spadajúcich do farnosti.

Poriadok Farskej ekonomickej rady schvaľujem a predkladám ho ako
záväzný pre Banskobystrickú diecézu.

+ Rudolf Baláž, biskup


