ŠTATÚT FARSKEJ CHARITY ŽILINSKEJ DIECÉZY
Článok 1
Základné ustanovenia
1.1 Farská charita (ďalej „FCH“) je združenie veriacich (spoločenstvo veriacich
dobrovoľníkov farnosti), ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie
Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky.
1.2 Sídlo FCH je na území farnosti a jej predsedom je farár.
1.3 FCH má svoj koordinačný tím, ktorý menuje predseda FCH: vedúceho FCH (člen
pastoračnej rady farnosti), zástupcu, pokladníka.
1.4 Zriaďovací dekrét potvrdený predsedom FCH spolu so žiadosťou o registráciu sa
zasiela na adresu: Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, 010 01 Žilina. Diecézna
charita Žilina obratom zašle späť registráciu FCH pri Diecéznej charite Žilina.
1.5 FCH používa znak Slovenskej katolíckej charity.
Názov: Rímskokatolícka cirkev
Farnosť XY
Farská charita
1.6 Spolupracovníci FCH sú dobrovoľníci.
1.7 FCH dodržiava pri svojej činnosti normy kánonov Kódexu kánonického práva,
Stanovy Diecéznej charity Žilina, morálny kódex, usmernenia pastoračnej a
ekonomickej rady farnosti a všeobecne záväzné právne predpisy.
Článok 2
Činnosť Farskej charity
2.1 Predpokladom rozvoja charitatívnej služby vo farnosti je podpora zo strany predsedu
FCH.
2.2 Činnosť FCH vo farnosti je usmerňovaná a motivovaná predsedom FCH, pastoračnou
a ekonomickou radou farnosti a Diecéznou charitou Žilina, ktorá vykonáva metodickú
a servisnú činnosť pre FCH.
2.3 V miestach s viacerými farnosťami sa odporúča úzka spolupráca farských charít.
Hlavne pri rokovaniach so štátnymi a samosprávnymi orgánmi a ostatnými
organizáciami postupuje FCH jednotne na základe usmernenia Diecéznej charity
Žilina a príslušného dekanátu.
2.4 Spolupráca FCH v diecéze a mimo nej (vrátane zahraničia) je koordinovaná
Diecéznou charitou Žilina.
2.5 Pri rozvoji väčších aktivít, ktoré presahujú rámec farnosti, sa pripraví projekt aktivity
na základe konzultácií s Diecéznou charitou Žilina.
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2.6 Ak vznikne potreba a možnosť zamestnať dobrovoľníkov na plný úväzok, stávajú sa
zamestnancami farnosti.
2.7 V prípade projektu, ktorý presahuje možnosti FCH, môže Diecézna charita Žilina po
dohode s farnosťou zriadiť svoje účelové zariadenie.
Článok 3
Právne a ekonomické záležitosti Farskej charity
3.1 FCH samotná nemá právnu subjektivitu. V právnych úkonoch a pri rokovaniach so
štátnymi a samosprávnymi orgánmi a ostatnými inštitúciami ju zastupuje farár
(štatutár), ktorý však na rokovanie môže písomne splnomocniť vedúceho FCH.
Plnomocenstvo môže byť udelené jednorázovo alebo trvale.
3.2 Účtovníctvo FCH vedie farnosť podľa metodických pokynov.
3.3 Vo FCH sa vykonáva kontrolná činnosť minimálne jedenkrát ročne, za ktorú je
zodpovedný predseda FCH.
Článok 4
Zánik Farskej charity
4.1 FCH zaniká na základe
a) písomného rozhodnutia diecézneho biskupa
b) písomného rozhodnutia predsedu FCH.
4.2 Zánik FCH oznámi predseda FCH písomne Diecéznej charite Žilina s odôvodnením.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1 Ustanovenia týkajúce sa farára sa vzťahujú aj na farského administrátora.
5.2 Tento štatút podlieha schváleniu diecézneho biskupa Žilinskej diecézy a nadobúda
účinnosť dňom zverejnenia v Acta Curiae Episcopalis Žilinensis.

Schválil:
V Žiline, dňa 26. júna 2012

Mons. Michal Baláž
kancelár diecéznej kúrie

Mons. Tomáš Galis
žilinský biskup
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