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Věřící se budou podílet na platech kněží
Částkou 250 korun ročně bude od letošního roku přispívat každý dospělý
farník do Diecézního mzdového a solidárního fondu (DMS Fond), který bude
biskupství využívat k dofinancování platu duchovních a pomoci farnostem v pohraniční. Věřící o tomto záměru informoval apoštolský administrátor diecéze
Mons. Martin David v pastýřském listu,
který byl předčítán v kostelích v neděli
29. května. Jeho plné znění je k dispozici
na diecézních stránkách v češtině i polštině. Příspěvek bude farnost odvádět za
každého farníka staršího 19 let. Klíčem
k určení počtu věřících ve farnostech
byla zvolena data ze sčítání věřících
v roce 2019.

Státní příspěvěk skončí za 8 let
K rozhodnutí zapojit do financování
chodu diecéze farnosti vedlo biskupství
snižování státního příspěvku na mzdy,
které v rámci majetkového vyrovnání
mezi státem a církvemi rok od roku
klesá. Samofinancování čeká diecézi
již za osm let. „Před devíti lety jsme se
vydali na nesnadnou cestu finanční samostatnosti a nezávislosti církve na státu. Během uplynulých osmi let se nám
podařilo vybudovat základní pilíře hospodaření diecéze. Hospodaříme s majetkem, který nám stát vydal, a část,
kterou nebylo možné vydat, dostáváme
ve finanční náhradě, kterou se snažíme
moudře investovat. Zároveň dostáváme
od státu příspěvek na platy duchovních
a provoz diecéze. Tento příspěvek se ale
rok od roku plánovaně vždy o 5 % snižuje. V letošním roce už se nacházíme
za polovinou sedmnáctiletého období,
po které nám má být tento příspěvek
vyplácen,“ píše v dopise biskup Martin
a dodává, že částka vyplacena na mzdy
duchovních se již snížila na 70 %. Místo
98 milionů ročně tak diecéze od státu
dostává o 28 milionů méně. „Zbývajících 30 % musíme doplnit výnosem
z hospodářské činnosti biskupství. To se
nám, Bohu díky, zatím daří. Každoroční
externí audit potvrzuje, že hospodaření
biskupství je zdravé,“ zdůraznil biskup.
Přesto je však podle nutné myslet na
budoucnost a připravit se na situaci,
kdy ze státního rozpočtu nepřiteče na
účet biskupství ani koruna na platy
kněží. „Za osm let nás čeká velká výzva,
kdy budeme muset platy duchovních fi-

Rok 2022 se v diecézi stavá přelomovým ve
financování platů duchovních. Na mzdy kněží
a solidární podporu pohraničních farností
budou věřící přispívat ročně částkou 250 korun.
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nancovat v plné výši z vlastních zdrojů.
Proto se ukazuje už teď jako potřebné
a žádoucí zapojit do spoluúčasti na financování platů duchovních určitým
podílem také farnosti,“ vysvětlil.

DMS fond na mzdy a solidaritu
Finanční spoluúčast na chodu diecéze měly farnosti vždy. Uplatňováním
tzv. desátku ze sbírek, ročně přispívaly
částkou ve výši necelých 4 milionů korun, které byly využity jako solidární
podpora ekonomicky slabším farnostem při spolufinancování některých
oprav. Jak byla podpora rozdělena, je
každoročně zveřejňováno ve výroční
zprávě diecéze, která je rovněž k dispozici na stránkách biskupství. „Tato
solidarita farností je velmi důležitá
a chci vám za ni, stejně jako za podporu
Charit, škol a dalších účelů v různých
vyhlášených sbírkách během roku,
poděkovat,“ uvedl v pastýřském listu
biskup Martin s tím, že odvod desátku
ze sbírek se od letošního roku ruší a nahradí jej nový způsob finanční spolupráce farností a biskupství. „Po poradě
s kněžskou radou jsem rozhodl rozšířit
od letošního roku solidární příspěvek
farností také na mzdové účely, tedy na
spolufinancování platů duchovních.
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Podobnou cestou se postupně vydávají také další diecéze. V naší diecézi
proto nově vznikl Diecézní mzdový
a solidární fond neboli „DMS fond“
jako forma spoluúčasti farností a věřících na financování platů duchovních
a nákladů pastorace v diecézi,“ oznámil
biskup Martin David. Do DMS fondu
bude nově každá farnost ročně odvádět částku vypočtenou podle předem
stanoveného klíče. Ta se bude skládat
z pevné částky za každého dospělého
účastníka bohoslužeb (podle sčítání
z roku 2019) – 250 Kč ročně (tj. 21 Kč
měsíčně) a proměnlivé částky 20 % ze
zisku hospodářské činnosti farnosti
v předchozím účetně uzavřeném roce.
Mezi hospodářskou činnost se řadí
například pronájmy budov, pachty
zemědělských pozemků nebo příjem
z umístění antén mobilních operátorů
na kostelních věžích.

Dary lze využít ke snížení daně
Biskupství předpokládá, že prostředky
shromážděné v DMS fondu dosáhnou
v tomto roce výše 12,8 milionů korun.
Částka bude rozdělena na dvě poloviny. První pomůže dofinancovat platy
duchovních, které aktuálně činí průměrně 22 tisíc korun hrubého. Věřící
se budou podílet na zajištění mezd jen
zlomkem potřebné sumy. „Příspěvek
farností bude letos tvořit jen pětinu ze
zmíněných 28 milionů, které potřebujeme dofinancovat, a zajistí financování
platů duchovních v diecézi na necelý jeden měsíc. Druhá polovina DMS fondu
bude nadále (v rámci solidarity) sloužit
k podpoře ekonomicky slabších farností,“ upřesnil biskup Martin David, který
vyzval věřící k pochopení těchto změn
a štědrosti. „Budu vděčný, když darem
podpoříte příspěvek vaší farnosti do
DMS fondu a pomůžete tak s financováním platů duchovních v naší diecézi.“
Dary mohou věřící vhodit do košíku při
kterékoliv neúčelové sbírce, případně je
odevzdat přímo duchovnímu správci
a nechat si vystavit potvrzení o daru
a využít je při ročním zúčtování daně.
Dary bude možné posílat také převodem na účet farnosti pod variabilním
symbolem 1996, který připomíná letopočet založení ostravsko-opavské
diecéze.
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