Vážení farníci, přátelé a sympatizanti naší dobříšské farnosti!
Jistě jste se setkali s pojmem církevní restituce. Jejich provedení i nedávné potvrzení Ústavním
soudem mimo jiné znamená, že církev se musí umět ekonomicky postarat sama o sebe. Jeden
z prvních důsledků a také první zkouška z naší ochoty postarat se sami o sebe je před námi v příštím
roce 2020.
S ohledem na nepříliš dobrou ekonomickou situaci pražské arcidiecéze, která je mimo jiné způsobena
nižší výnosností hlavního zdroje příjmů církve - tj. lesů - v důsledku kůrovcové kalamity, musíme
příští rok podpořit činnost farnosti částkou cca 270.000 Kč navíc oproti letošnímu roku. Tato částka
by měla mimo jiné pokrýt náklady na pastorační asistentky v naší farnosti, dosud hrazené v téměř
v plné výši z pražské arcidiecéze. Farnost nyní zaměstnává asistentky na jeden a půl úvazku. I díky
pastoračním asistentkám je zajištěno fungování Pastoračního centra svatého Tomáše (PC) i spousta
jiných aktivit - zajišťování grantových peněz na provoz, vedení setkávání dětí (náboženství - ta která
nejsou zajišťována dobrovolníky), příprava na svátosti (třeba 1. svaté přijímaní), zajišťování a
koordinace programu v PC, podpora setkávání dalších skupin (senioři...), administrativní výpomoc
knězi (matrika, chod kanceláře), vedení webu, příprava ohlášek a úprava nástěnky a mnoho jiných a
pro neznalé zcela neviditelných aktivit.
Podrobnosti o ekonomickém fungování farnosti se dozvíte z Výroční zprávy farnosti na
www.farnostdobris.cz, kde se dozvíte i spoustu jiných zajímavých informací. Chtěli bychom, abychom
si uvědomili, že dary na kostel a PC, stejně jako nedělní sbírky, bohužel již léta stagnují, i přes růst
příjmů všech ekonomicky činných osob. Náklady na energie, opravy a služby naopak dlouhodobě
rostou. Pokud každý ekonomicky činný farník odloží měsíčně na farnost (zasláním na účet, při nedělní
sbírce či hotovostním darem) cca 700,- Kč, farnost může být ekonomicky soběstačná a udržet
stávající šíři i frekvenci aktivit. O svoji rodinu se každý z nás ekonomicky stará. Společenství okolo
kostela je také rodina, byť širší. Takže starost o ni je také naše záležitost. Zvláště pokud dobříšští i z
vesnic „služby“ společenství skutečně využívají.
Prosíme Vás proto, abyste se zamysleli nad svojí možností přispět - finančně, sponzorsky či jako
dobrovolníci - k pokrytí takto dramatického nárůstu nákladů. V případě adresných darů od
neanonymních dárců je samozřejmostí poskytnutí potvrzení o výši daru, který si můžete odečíst od
daňového základu (a ušetřit tak 15% z darované částky např. oproti daru do pokladničky či košíčku na
nedělní bohoslužbě).
Děkujeme Vám za dočtení tohoto dopisu a také předem za to, že se nad jeho obsahem zamyslíte. Je
pro ty z Vás, kteří jsou ekonomicky činní, možné měsíčně ušetřit 700 Kč (tj. cena šesti lahví vína, tří
lístků do kina, dvou večeří či jedné vstupenky na koncert) a poslat je na farnost?
Abychom zajistili finanční prostředky pro farnost v příštím roce, využijeme i dosud neobvyklé metody
osobní prosby o příspěvky na zajištění jejího chodu.
Pán Bůh Vám Vaši štědrost oplatí!
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