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oBĚŽNíK CíRKVE čEsKosLoVENsKÉ HuslTsKÉ
č' 712012' i:j. 337al2o12 zÉDNE 24. řiina 2012

Svolání církevního zastupitelstva
Vážené členky a Vážení členovécírkevního zastupitelstva'
podle Ústavy

cČsH článku 55 odst'

5 svoláVám zasedání církevníhozastupitelstva

na sobotu 24. listopadu 20'12 od 8,15 do 16 hodin
do Komenského sálku v budově Ústřední rady

cČsH V Praze

6 - Dejvicích' Wuchterlova 5

s tímto programem:
(rozprava V rámci projednáVání jednotlivých bodŮ)
1. ÚVodní pobožnost - patriarcha ThDr'Tomáš Butta
2. Volba zapisovatelů a ověřovatelú zápisu' volebníkomise a sčitate|ůhIasů'

pracovního předsednictva cz' sPcz' náVrhové a mandátové komise, schváleni
jednacího řádU a programu zasedánícZ
schválení zápisu cz ze dne 23' 6' 2012
4. Kontrola plnění usnes ení cz ze dne 23. 6' 2012; zápisy z tednáni sPcz 9' 10' a5'

5.
6.
7.
8-

9'

10.
11.
12-

13'
14'
15'
16'
17'
18'
19'

20'
21'
22'

23

24.
25.
26.

11. 20'12
ZpráVa patriarchy církVe
zpráVa mistopředsedkyně ÚR cČsH V ČR
ZpÍáVa cČSH ve sR
Zpráva děkana Husitské teologické fakulty UK

P;ojednání písemných zpráy tajemnice ústřední rady' ředitelky a odborů ÚÚR'
sněmovního centra, PráVnírady, cKV' Diakonie a misie
ZpráVa o průběhu obnovy Památníku lVlJH V Husinci
zpráVa o činnosti a hospodařenílEP
ZpráVa o činnosti a hospodaření HlTs
Volba oředsedv Právní radV
Potvrzénínováy Jednacihó řádu ÚR cČsH V ČR dle ěl' 55' odst' 4 Ústavy cČsH
zahájení Voleb;ího řízeni na funkci patriarchy dle s 50 organizačníhořádu cČsH
schválení celocírkevních akcí na rok 2013
schválení celocirkevních sbírek na rok 2013
schválení Výše přispěVku člena cČsH na hospodaření církve pro rok 2013
zpráVa CRFV
zpráva o Výsledcich hospodařeni cirkve (ústředí) V ČR za rok 2011
Návrh rozpočtu církve (ústředí) v cR na rok 2013
Návrh rozpočtu církve (ústředi) Ve sR na rok 20í3
Zprávy jednotlivých diecéznich rad - písemné
Podáni oprávněných orgánů' doručená plo czdo23' 11.2012
Návrh praŽské diecéze na novelizaci Rádu duchovenské sluŽby ccsH
souhrnné usneseníze zasedáni CZ
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ThDr' Tomáš Butta' Th'D
patriarcha

