Katolíci přišli během epidemie o 220 milionů korun, o
náhradu žádat nebudou
Česká katolická církev přišla kvůli epidemii koronaviru o 220 milionů korun, uvedla mluvčí České
biskupské konference Monika Klimentová. Předběžná suma zahrnuje výpadek zisku z kostelních
sbírek, výpovědi z pronájmu provozoven a bytů, které katolická církev spravuje, ztráty na
vstupném do muzeí či z provozování hotelů a restaurací. O státní náhradu však církev žádat
nechce.

Za přísných hygienických opatření proběhla ve zlínském kostele svatého Filipa a Jakuba mše
svatá. (17. května 2020)
Klimentová oznámila, že čeští a moravští biskupové se rozhodli, že nebudou žádat o náhradu z
programu Anticovid, i když by na to měli nárok.
I zástupci dalších církví působících v pondělí uvedli, že vnímají roli církve v době koronaviru jako
významnou, podle Klimentové se kromě pomoci duchovní a sociální podařilo rozdat miliony
roušek, které v počátku pandemie šili také mnozí příslušnici a zástupci církví.
„Pomoc církve byla možná někdy méně viditelná. Myslím, že kdyby tady církve nebyly a jejich
pomoc nebyla, jejich absence by byla velmi viditelná,“ uvedl generální sekretář Ekumenické rady
církví ČR Petr Jan Vinš.
Česká biskupská konference (ČBK) v době nouzového stavu podpořila sbírku, kterou vyhlásila
Charita ČR. Mluvčí Charity ČR Simona Juračková dnes uvedla, že na účtu sbírky je k dnešnímu
dnu 4,5 milionu korun. Sbírka pro Česko je určena na finanční pomoc lidem, kteří kvůli epidemii a
s tím spojenými opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb.
„Za duben a květen jsme pomohli v 90 případech, byli to jednotlivci i celé rodiny,“ uvedla. Sbírka
dále trvá, protože i kdyby nepřišla druhá vlna pandemie, přijdou na podzim odložené splátky a
podobné věci, které mohou do úzkých dostat další vlnu lidí.
Začátek nového života počká. Církevní svatby snoubenci odsouvají až o rok.
Dalších 4,5 milionu korun se sešlo ve sbírce organizované společností ADRA, uvedl její ředitel
Radomír Špinka. ADRA je použije na pomoc sociálně slabým.
Projekt Diakonie Českobratrské církve evangelické nazvaný Krabice od bot, který funguje už
dlouho a jejímž prostřednictvím třeba dostávají vánoční dárky děti ze sociálně slabších rodin, v

nouzovém stavu pomohl třeba rodinám s více dětmi, které potřebovaly k online výuce více
počítačů.
Miloš Szabó, farář kostela svatého Gotharda v Praze 6 připomněl práci dobrovolníků včetně
bohoslovců z kněžského semináře, kteří pomáhali v nemocnicích. Jeden z nich se nakazil a
všichni museli do karantény. „Stovky dobrovolníků neváhaly jít do práce. Smetanu možná slízne
někdo jiný, ale bez dobrovolníků, bez jejich rukou by se třeba obličejové masky, které montovali
na ČVUT, nedostaly na místa, kde jich bylo potřeba,“ řekl.
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Církvím chybějí stamiliony od turistů i z kostelních kasiček.
Federace židovských obcí řeší existenční problémy
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České církve řeší finanční problémy, které jim způsobila koronavirová krize. Kvůli výpadku turismu
i uzavřeným kostelům přišly podle svých zástupců o stamiliony korun. Nejvíce zasažena je podle
svých slov svých zástupců Federace židovských obcí, které může výpadek příjmů způsobit
existenční problémy.
Koronavirus dopadl i na české církve. Například katolická církev vyčíslila ztráty na 220 milionů
korun. Podle mluvčí České biskupské konference Moniky Klimentové se zatím jedná
o předběžnou částku. „Církev se dostala do potíží tím, že ztratila část svých příjmů,“ říká.
Katolíci přišli především o výpadky z kostelních sbírek, ale také o peníze, které získávají na
vstupném do muzeí či kostelů nebo z vlastního podnikání. Podle Klimentové zatím ale neplánují,
že by se v nouzi obrátili na stát. „Čeští a moravští biskupové se rozhodli, že nebudou žádat
o peníze v rámci státní podpory z programu Anticovid,“ uvedla s tím, že se církev s výpadkem
příjmů pokusí vypořádat pilnou prací.
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