Stanovy liturgické komise českobudějovické diecéze
I. Základní ustanovení
a) Diecézní liturgická komise (dále jen „Liturgická komise“) je poradním orgánem biskupa
ve věcech a záležitostech týkajících se liturgického života místní církve.
b) Liturgická komise je zřízena diecézním biskupem a pomáhá mu plnit úkoly v oblasti
slavení liturgie, které mu ukládají kán. 835 § 1, kán. 838 § 1 a 4, kán. 839 a kán. 392, a čl. 41 a
45 Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium a další dokumenty Apoštolského
stolce.
c) Liturgická komise v českobudějovické diecézi plní též funkce komise pro posvátnou
hudbu a komise pro sakrální umění.[1]
d) V době uvolnění úřadu diecézního biskupa liturgická komise nezaniká.
e) Diecézní liturgická komise jedná vždy podle úmyslu a norem biskupa,[2] od něhož v
jistém smyslu vychází a na němž závisí život v Kristu, který mají jeho věřící,[3] tak, aby se
liturgie stále více stávala vrcholem, k němuž směřuje činnost místní církve, a zároveň
zdrojem, z něhož vyvěrá veškerá její síla.[4]

II. Činnost Liturgické komise
a) Sleduje liturgický život v diecézi a pomáhá správné liturgické praxi stanovené
kompetentní autoritou a liturgickými směrnicemi.[5]
b) Pomáhá biskupovi při přípravě norem ve věci liturgie[6] a vlastních liturgických textů. Ve
zvláště významných otázkách spolupracuje s Liturgickou komisí České biskupské
konference.
c) Na žádost biskupa poskytuje odborné stanovisko v záležitostech liturgické hudby a
zpěvu,[7] stavby nových liturgických objektů a prostor nebo úprav stávajících,[8] ve
spolupráci s Diecézním konzervátorským centrem též v záležitosti umění a restaurování
liturgických předmětů, apod.; dále ve zvláště významných otázkách (např. stavba nového
kostela; kompletní přestavba presbytáře; vydávání zpěvníku, apod.).
d) Navrhuje praktická opatření k prohloubení liturgického života jako pomoc pro kněze
působící v duchovní správě.[9]
e) Ve spolupráci s Pastoračním střediskem biskupství českobudějovického a Teologickou
fakultou Jihočeské univerzity pomáhá s liturgickou přípravou, vzděláváním a trvalou
formací jáhnů a laiků podílejících se na liturgickém životě diecéze a farností (akolytů,
lektorů, kostelníků, ministrantů, varhaníků, vedoucích chrámových sborů a schol).[10]
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III. Složení liturgické komise
a) Předseda
1. Předsedou Liturgické komise je biskup českobudějovický.
b) Sekretář
1. Sekretáře Liturgické komise jmenuje a odvolává biskup.
2. Funkční období sekretáře (není-li odvolán) je pětileté.
3. Úkolem sekretáře je zejména:
- shromažďovat podněty pro jednání Liturgické komise;
- navštívit místa, kterých se podněty týkají. Tento úkol může být delegován na jiného člena
Liturgické komise;
- na pokyn biskupa a ve spolupráci s ním připravit program jednání Liturgické komise,
pozvat členy na zasedání a informovat je o programu;
- v případě potřeby a na pokyn biskupa přizvat k jednání odborníky ze specifických oborů
(architektura, hudba, umění);
- rozeslat zápis z jednání členům komise;
- informovat o výsledku jednání sekretariát biskupa a sekretariát generálního vikáře;
- v příslušných záležitostech komunikovat s Liturgickou komisí České biskupské konference,
Pastoračním střediskem a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity; spolu s diecézním
konzervátorem být v průběžném kontaktu s Národním památkovým ústavem a odbory
památkové péče relevantních měst.
4. Sekretář je členem komise a účastní se hlasování.
c) Členové
1. Liturgická komise je tvořena pěti až devíti členy, duchovními nebo laiky, mezi nimiž
nemají chybět odborníci na liturgii, liturgickou pastoraci, liturgickou hudbu, liturgický
prostor a umění.
2. Členy liturgické komise jmenuje a odvolává biskup.
3. Členství v liturgické komisi zaniká skončením funkčního období, dále pak smrtí,
odvoláním biskupem, písemnou rezignací člena přijatou biskupem.
4. Funkční období členů (nejsou-li odvoláni) je pětileté s tím, že po uplynutí tohoto
funkčního období plní liturgická komise své úkoly až do jmenování nové komise.
5. Úkolem členů je zejména:
- účastnit se jednání Liturgické komise;
- vyjádřit se k projednávaným záležitostem;
- hlasovat o předložených návrzích.
6. Povinností členů je zachovat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při své činnosti, a to i
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po uplynutí funkčního období komise. Povinnosti mlčenlivosti může člena komise zbavit
biskup. Tím není dotčena obecná povinnost členů komise oznámit orgánům činným v
trestním řízení podezření z trestného činu, pokud při své činnosti toto podezření důvodně
zjistí.

IV. Jednání Liturgické komise
a) Návrhy k projednání v komisi lze předkládat nejpozději jeden měsíc před plánovaným
zasedáním. Podklady a návrhy k jednání se shromažďují u sekretáře Liturgické komise.
b) Jednání Liturgické komise svolává biskup podle potřeby, zpravidla však alespoň jednou
za rok.
c) Na podnět biskupa sekretář komise rozešle členům pozvánku s programem alespoň dva
týdny před termínem jednání.
d) Program jednání připraví a zasedání řídí sekretář komise - moderátor podle pokynů
biskupa a ve spolupráci s ním.
e) Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů. K usnášení schopnosti je nutná
přítomnost nadpolovičního počtu členů.
f) K jednání mohou být biskupem přizváni odborníci nebo zástupci spolupracujících
církevních institucí.
g) Z každého jednání jeden člen komise, kterého určí sekretář, pořídí zápis. Zápis je členům
komise rozeslán sekretářem nejpozději měsíc po zasedání.
h) Kopii zápisu obdrží sekretariát biskupa a sekretariát generálního vikáře.

V. Všeobecná a závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem podpisu. V Českých Budějovicích dne 27. 8. 2015.
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