
Plzeňská diecéze Církve československé husitské  

SVOLÁVACÍ VYHLÁŠKA  
ŘÁDNÉHO DIECÉZNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 

Milé sestry, milí bratři, vážení kněží a jáhni, kazatelé a pastorační asistenti, drazí laičtí zástupci 
náboženských obcí, členové Diecézní rady, Diecézního finančního a revizního výboru, Diecézního 
kárného výboru, členové Církevního zastupitelstva, Ústřední rady, Církevního finančního                
a revizního výboru, Církevního kárného výboru, členové Právní rady, trvale žijící v obvodu 
Plzeňské diecéze! Dle §29 Ústavy Církve československé husitské tímto svolávám řádné Diecézní 
shromáždění Plzeňské diecéze Církve československé husitské na sobotu 15. října 2022, které bude 
zahájeno bohoslužbou v 10.00 v Husově sboru na Palackého náměstí v Českých Budějovicích.  

Program řádného Diecézního shromáždění:  1

09.00               Registrace delegátů 
10.00               Bohoslužba 
11.00               Coffee Break 
11.15               Organizační pokyny a volby zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů 
11.30               Zpráva biskupa, zpráva o hospodaření a výroční zpráva diecéze za rok 2021 
12.15               Rozprava  
12.45               Přestávka na oběd 
13.15               Úprava rozpočtu na rok 2022 a návrh rozpočtu Plzeňské diecéze na rok 2023 
14.00               Návrh rozpočtu Institutu Plzeňské diecéze na rok 2023 
14.45               Coffee Break 
15.00               Různé  
15.45               Závěrečné usnesení a požehnání na cestu 
   

Pokoj a dobro 

Filip Michael Štojdl, biskup  
v Plzni 12. září L. P. 2022 

 Změna programu vyhrazena. 1



NÁVRATKA  
Potvrzení účasti  

na řádném Diecézním shromáždění 
Plzeňské diecéze CČSH 

15. 10. 2022 v Českých Budějovicích 

………………………………………………………………………………………………………… 
Příjmení 

………………………………………………………………………………………………………… 
Jméno  

………………………………………………………………………………………………………… 
Adresa  

………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail   2

………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon 

Náboženská obec / Orgán diecéze  :  3

podpis a razítko  4

Vyplněnou návratku odešlete na e-mail kancelar@ccshplzen.cz, nebo poštou na 
adresu Republikánská 45, 312 00 Plzeň, nejpozději do 30. 9. 2022.  
Veškeré náklady, včetně cestovného a stravy, hradí Plzeňská diecéze.  
Jednání řádného Diecézního shromáždění je otevřeno pouze duchovním Plzeňské 
diecéze CČSH, a to jak ve služebním poměru, tak i externím, členům DR a dalších 
orgánů Plzeňské diecéze CČSH, laickým delegátům náboženských obcí a hostům 
pozvaným úřadem Plzeňské diecéze CČSH.

 Na tento e-mail přijde potvrzení o registraci.2

 Zakroužkujte vybrané.3

 Náboženské obce nebo oprávněného orgánu CČSH.4
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