
Zápis ze shromáždění Farní obce Starokatolické církve v Praze (sv. Kříž)
   konanéého od 18.26 h do 20.21 h           v neděli 29. července 2018
   vé farníém kostélé – rotundéě  Nalézéníé sv. Krě íézěé, ul. Karoliny Svéě tléé  14, Praha 1-Staréé  Méěsto

     Jédnaéníé shromaézědéěníé farníé obcé prěédsédal a rěíédil prěédséda farníé rady Jirěíé J. SŠulc. 

     Prěédsédajíécíé zahaé jil jédnaéníé v 18.26 h konstatovaéníém, zěé dlé prézéncěníé listiny sé sésě lo
36 fyzicky  prěíétomnyéch  cělénuů  shromaézědéěníé,  a  protozěé  kvoé rum  jé  32,  shromaézědéěníé  jé
usnaésěéníéschopnéé  i béz pouzě itíé  plnyéch mocíé. Shromaézědéěníé farníé  obcé bylo svolaéno farníé
radou dné 12. cěérvna 2018  na nédéě li  29.  cěérvéncé 2018 od 18 h vé farníém kostélé –
rotundéě  Nalézéníé  sv. Krěíézěé. Prézéncěníé listina cělénuů  zastoupényéch na zaékladéě  plnéé  moci
obsahujé 17 cělénuů .

     Prěédsédajíécíé  na  ué vod  sdéě lil  prěíétomnyém  obsah  Stanoviska  praévníé  komisé  SkC  k
zastoupéníé na farníém shromaézědéěníé obcé a k volitélnosti faraé rěé zé dné 26. cěérvéncé 2018
(cě.j.  SKC-450/2018), dlé néěhozě  zastoupéníé  na zaékladéě  plnéé  moci na shromaézědéěníé  farníé
obcé,  a  zéjmééna  hlasovaéníé,  néníé  prěíépustnéé  (cozě  odpadlo  dostatécěnyém  pocětém  réaé lnéě
prěíétomnyéch),  a daé lé  zěé  volba duchovníého starsě íého 65 lét faraé rěém néníé  prěíépustnaé  (cozě
znaménaé ,  zěé  pokud by farníé  shromaézědéěníé  zvolilo faraé rěém duchovníého starsě íého 65 lét,
biskup by jéj faraé rěém néjménoval); a odkaé zal na plnéé  znéěníé stanoviska na farníém wébu.

     Prěédsédajíécíé  dalsě íé  kontrolou  prézéncěníé  listiny  zjistil  37 fyzicky  prěíétomnyéch  cělénuů
a prěédnésl v bodéch program jédnaéníé prěipravényé  farníé radou:

                 1. Prézéncé (jizě  probéěhlo);
                 2. Schvaé léníé programu;
                 3. Volba faraé rěé;
                 4. Stanovisko cělénuů  farníé obcé ké jménovaéníé administraé tora in spiritualibus;
                 5. Ruů znéé  (kam budé zarěazén dopis biskupa ohlédnéě  financěníéch zaé lézě itostíé).

     K  bodu  2)  Schvaé léníé  programu:   Jaéhén  Pétr  Krohé vnésl  naévrh,  aby volba novéého
faraé rěé byla odlozěéna na dobu po 1. zaé rě íé 2018, kdy budé vysvéěcén na knéězé, néboť hodlaé
takéé  kandidovat na funkci faraé rěé v téé to farnosti.  –  Hlasovaéníé: 3 hlasy pro, optickaé  véětsě ina
proti, 7 zdrzěéníé sé.  –  Naévrh nébyl prěijat.

     Hlasovaéníé  o programu: optickaé  véě tsě ina pro,  0 proti,  0 zdrzěéníé  sé.   –  Program byl
schválen.

     K  bodu  3)  Volba  faraé rěé:   Prěédsédajíécíé  sdéě lil  dosěléé  naévrhy  na  kandidaé ty  (zaé jémcé
o sluzěbu faraé rěé), jimizě  jsou  Martin Kováč a  Dušan Hejbal.  Probéěhla diskusé, zéjmééna
o volitélnosti faraé rěé starsě íého 65 lét, k níézě  byly prěédklaédaény praévníé arguménty pro i proti,
a pruů béězěnéě  v diskusi byla vyjadrěovaéna podpora Dusěanu Héjbalovi, aby byl duchovníém
pastyérěém farnosti, i jinou formou.
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     Po  ukoncěéníé  diskusé  byli  prěédstavéni  oba  kandidaé ti:  prěédsédajíécíé  prěécěétl  dopis
Martina Kovaé cěé a naé slédnéě  promluvil Dusěan Héjbal. Prěédsédajíécíé  navrhl, aby hlasovaéníé
bylo tajnéé .  –  Hlasovaéníé  o naévrhu: 19 pro, 12 proti, 4 zdrzěéníé  sé.  –  Naévrh byl prěijat,
hlasování bude tajné.

     K  volbéě  faraé rěé  bylo  vydaéno  36 hlasovacíéch  líéstkuů  36 aktuaé lnéě  fyzicky  prěíétomnyém
cělénuů m shromaézědéěníé. Odévzdaéno bylo 36 líéstkuů , z nichzě  27 hlasuů  obdrzěél Dusěan Héjbal,
6 hlasuů  Martin Kovaé cě a 3 sé zdrzěéli.  –  Prěédsédajíécíé konstatoval, zěé z formaé lníého hlédiska
byl Dušan Hejbal zvolen farářem.

     Vzhlédém k vyéslédku provédénéé  volby a stanovisku praévníé  komisé bylo po diskusi
schvaé léno usnéséníé 3a):  „Shromáždění farní obce ukládá farní radě podat odvolání,
pokud by zvoleného faráře biskup odmítl jmenovat.“ (Hlasovaéníé: optickaé  véě tsě ina pro,
1 proti, 4 zdrzěéníé sé.)

     Pokracěovala diskusé na podporu Dusěana Héjbala coby duchovníého pastyérěé farnosti,
béěhém níézě  prěédsédajíécíé prěécěétl uzě  schvaé lénéé  usnéséníé shromaézědéěníé farníé obcé k bodu 3)
z 14.  kvéětna 2017:  „Shromáždění  farní  obce vyslovuje plnou důvěru Dušanu Hejbalovi,
který po řadu let působil nejenom jako biskup celé Starokatolické církve v ČR, ale také jako
pražský farář, a to většinou bez platu. Dušana považujeme za svého pastýře, který se o svoji
farnost  a  své  farníky  vždy  staral  s  maximální  péčí  a  nasazením.  –  Farní  shromáždění
požaduje,  aby  Dušan  Hejbal  působil  i  nadále  jako  pastýř  pražské  farnosti  (a  to  i  po
dosažení věku 65 let, kdy podle Ústavy Starokatolické církve v ČR odchází do emeritury)
jako plnohodnotný administrátor farnosti a její statutární zástupce.“ (konéc citacé), nacěézě
bylo schvaé léno usnéséníé  3b):  „Farní shromáždění potvrzuje své usnesení k bodu 3)
z 14. května 2017 a žádá biskupa, aby mu vyšel vstříc.“ (Hlasovaéníé:  optickaé  véě tsě ina
pro, 1 proti, 4 zdrzěéníé sé.) 

     K bodu 4)  Stanovisko cělénuů  farníé obcé ké jménovaéníé administraé tora in spiritualibus: 
Po  diskusi  bylo  schvaé léno  usnéséníé  ad 4):  „Vzhledem  k  provedené  volbě  faráře
považujeme  tento  bod  za  bezpředmětný.“ (Hlasovaéníé:  optickaé  véětsě ina  pro,  0  proti,
3 zdrzěéníé sé.) 

     K  bodu  5)  Ruů znéé :   Prěédsédajíécíé  prěécěétl  podstatnou  cěaé st  dopisu  biskupa  Pavla
Bénédikta  Straénskéého  zé  dné  28.  cěérvéncé  2018  (cě.j.  SKC-454/2018)  s  naévrhy  na
projédnaéníé 2 (ué dajnyéch) pohlédaévék cíérkvé za farnostíé. Probéěhla diskusé. Vé 20.17 h bylo
shlédaéno 33 prěíétomnyéch. K dopisu biskupa bylo schvaé léno usnéséníé ad 5):  „Odloženo na
příští farní shromáždění pro nedostatek informací, mezitím bude farní rada jednat.“
(Hlasovaéníé: optickaé  véě tsě ina pro, 0 proti, 1 zdrzěéníé sé.)

     Na vyézvu prěédsédajíécíého nébyl do bodu 5) Ruů znéé  prěédlozěén zěaédnyé  dalsě íé naévrh.

     Po vycěérpaéníé programu bylo shromaézědéěníé ukoncěéno vé 20.21 h.

Zapsal: Jiří J. Šulc
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