Předpokládáme, že Fond sv. Vojtěcha bude
v roce 2022 naplněn z darů věřících a z odvodů
z hospodářské činnosti farností z 15 %. Zbylé
prostředky doplní AP z výsledku hospodářské činnosti a z příspěvku státu na činnost.
Každý rok bude zveřejňováno, kolik kdo do fondu
přispěl, a jak byly prostředky rozděleny.

Jakým způsobem mohu podpořit
kněze v pražské arcidiecézi:
※※ příspěvkem do sbírky na služné kněží konané při bohoslužbách 9. října a 18. prosince 2022,
※※ darem spojeným s odsloužením mše svaté
za živé či zemřelé (tzv. intence),
※※ darem do Fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu (služné) kněží.
Několik vybraných údajů:
※※ Pražská arcidiecéze platí 235 kněží = 208
plných úvazků.
※※ Průměrné hrubé služné kněze činí 23 219
Kč měsíčně.
※※ Arcibiskupství vynakládá na služné kněží
cca. 80 mil. Kč ročně.
Chci přispět do Fondu sv. Vojtěcha
na služné duchovních
č. ú.: 88115522/0800

Podporuji
svou

arcidiecézi
a naše knězE

Služba kněze je velice rozmanitá. Jeho pracovní život lze přirovnat k ledovci, kde udělování svátostí či vedení bohoslužeb tvoří jen
viditelnou část jeho poslání. Působení kněze
ve farnosti je ale mnohem širší.

MILÍ
DIECEZÁNI,
jako váš nový biskup se na vás poprvé obracím
s prosbou o spolupráci při zajišťování finančních
prostředků pro služné kněží. Jak mnozí víte, stát
postupně končí s příspěvkem na činnost církve
a od roku 2030 bude financování našeho provozu
plně závislé na církevním společenství.
Chci navázat na práci mého předchůdce otce kardinála Duky i v této oblasti a vám poděkovat, že jste
přijali jeho projekt. Chci poděkovat za vaše dary
poslané na Fond sv. Vojtěcha, který byl k tomuto
účelu založen, a za vaši štědrost při minulých sbírkách. Mám radost, že osvědčujete solidaritu, když
dáváte štědře podle svých možností bez ohledu na
to, jestli patříte do farnosti chudé či bohaté.
Služba církve společnosti v oblasti školství a sociálních služeb bude mít nadále státní podporu,
ale náš podíl bude vždycky nutný. Podobně při
opravách kostelů jako kulturních památek se
nadále počítá s podporou grantů EU, příspěvků
státu, územních samosprávných celků a sponzorů. I v této oblasti však bude jako dosud mnohé
ležet na vás.
V posledních letech se podařilo rozvinout první
hospodářskou činnost s restituovaným majetkem
arcibiskupství, kapitul a farností, včetně investic
z finanční náhrady. Věřím, že i tato oblast se
rozvine tak, aby zajistila část financování církevního provozu. Bez štědrých dárců se však nikdy
neobejdeme.
Proto se podle starého plánu bude konat 9. října
a 18. prosince tohoto roku ve všech našich kostelích účelově vázaná sbírka na služné kněží. Přispět můžete i složenkou nebo elektronicky.
Všem dárcům upřímně děkuje a ze srdce žehná
Jan Graubner
arcibiskup pražský

Mons. Jan Balík,
generální vikář
Věřící se na činnosti farností podílejí různým způsobem. Změna ve finančním
zabezpečení církve pro ně
otevírá nové možnosti podpory. Služné kněží bude
i nadále hradit Arcibiskupství. Část financí na pokrytí této výdajové položky
pochází z ekonomické činnosti arcidiecéze, část
z příspěvků z hospodářské činnosti farností a část
z dobrovolných darů věřících. Jsme přesvědčeni,
že věřící na tento konkrétní účel rádi přispějí; jde
o položku, která bude přehledně zveřejňována,
a je také zřejmé, že kněz, který má nezastupitelnou roli v životě farnosti, si spravedlivou odměnu
zaslouží.
Jakub Zechovský,
advokát
Kristýna Zechovská,
zubní lékařka
Jsme velmi vděční mnoha
obětavým kněžím, s nimiž
jsme měli možnost se setkat. Často jsme byli svědky
jejich ochoty posloužit věřícím svátostmi, být k dispozici pro rozhovor v obtížné situaci nebo pomoci
v mnoha nejrůznějších věcech, ať už velkých nebo
malých. Jako každé dobré dílo vyžaduje i služba
kněží materiální zabezpečení a my jako věřící
máme spoluodpovědnost za jeho zajištění.

