dar do Fondu sv. Vojtěcha

Arcibiskupství pražské
Hradčanská nám. 56/16
119 02 Praha 1 – Hradčany
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Předpokládáme, že Fond sv. Vojtěcha bude
v roce 2021 naplněn z darů věřících a z odvodů
z hospodářské činnosti farností z 10 %. 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:
※
Arcibiskupství pražské
Hradčanská nám. 56/16
119 02 Praha 1 – Hradčany

※
※

příspěvkem do sbírky na služné kněží konané
16. května a 10. října 2021 při bohoslužbách,
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 239 kněží = 212 plných úvazků.
Průměrné hrubé služné kněze činí 22 748 Kč
měsíčně.
Arcibiskupství vynakládá na služné kněží cca.
80 mil. Kč ročně.

PODPORUJI
SVOU

ARCIDIECÉZI

2 7 0 0

A NAŠE

Pro srovnání:
※
※

Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR je
38 525 Kč.
Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze je
45 944 Kč.
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Chci přispět do Fondu sv. Vojtěcha
na služné duchovních
č. ú.: 45301130/2700

MILÍ DIECEZÁNI,

KNĚZE

po prvních letech platnosti
Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi jsme se
museli znovu podívat na
to, jak uspořádat hospodaření
v naší arcidiecézi (kůrovcová kalamita, COVID,
aj.). Od roku 2030 nebudeme už dostávat od státu
příspěvek na činnost (každoročně snižovaný), kterým diecéze pokrývala služné kněží, platy zaměstnanců a základní režii.

Jaroslav Štrof, lékař
K naší farnosti patří nejenom několik kostelů, ale i budova fary či
barokní kaple, a tak s obdivem
sleduji, jak obratně dokáže náš
pan farář zajišťovat jejich údržbu.
Vyžaduje to nejen znalost řady
technických dovedností o tom, jak
se takové budovy opravují, ale i právnické povědomí o tom, jak se uzavírají různé smlouvy o provedení práce. A při tom všem zůstává duchovním
člověkem, který své kněžské povolání vykonává
na sto procent. Jako lékař jsem vděčný kněžím
i za jejich službu pro nemocné, která je často
neviditelná, ale tak důležitá.

Žehná
+ kardinál Dominik Duka

NÁŠ PAN FARÁŘ
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.
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Všem dárcům vyjadřuji své poděkování.

Jiří Strach, režisér
Kněží, které znám, jsou duší svých
farností. Nezřídka se stává, že
během jednoho dne přinášejí radost do společenství svatebčanů,
aby odtud spěchali mírnit bolest
lidí, kteří právě pochovávají svého
blízkého. Setkávají se s lidmi hledajícími i s těmi, kteří o sobě tvrdí, že
jsou bez vyznání. Mají neobyčejnou schopnost zapojovat do života farnosti lidi podle jejich schopností. Jsou motorem různých farních rad, které
mají k dispozici, protože musí dělat i důležitá manažerská rozhodnutí.

2700

Zdeňka Rybová, viceprezidentka
Hnutí pro život
Kněz nám především přináší evangelium, radostné poselství Ježíše
Krista. Hodně se ale věnuje také
dětem, doprovází snoubence, kteří
se připravují na vstup do manželství
a pro mnoho rodin v naší farnosti je
i duchovním průvodcem na cestě životem. Velmi si vážím toho, jak blízko je seniorům, pro něž je často jediným důvěrně blízkým
člověkem, kterého mají.

45301130

Jak zůstat církví živou, činorodou a usilující o evangelizační poslání? O tom jsme uvažovali v letáku
Dobré hospodaření pro dílo Boží, který byl distribuován v březnu tohoto roku.
Jsme zde ne pro sebe, ale pro dobro společnosti.
O tom vypovídá nejen činnost charity, církevních
škol, ale i nepřeberné množství pastoračních, charitativních a kulturních aktivit ve farnostech.
To vše stojí nemalé finanční prostředky.
Proto se snažíme poctivě rozvíjet hospodářskou
činnost s restituovaným majetkem arcibiskupství,
kapitul a farností, včetně investic s finanční náhradou.
Především na opravy památek počítáme nadále
s podporou grantů EU, příspěvku státu, územních
samosprávných celků a sponzorů.
Avšak spoléháme také na nejrůznější dárce, kteří
nikdy církvi nechyběli a ani dnes nechybí.
Jsme vděční všem, kteří si rozmanité činnosti
církve váží a podporují ji.
Konkrétním projevem solidarity v rámci arcidiecéze budou také účelově vázané kostelní
sbírky na služné kněží, které se od letošního roku
budou v našich farnostech konat. V letošním
roce 2021 v neděli 16. května a pak na podzim
10. října. Získané prostředky budou shromažďovány ve Fondu sv. Vojtěcha, který je určen na
služné duchovních, a o jehož činnosti budeme
každým rokem informovat.

