PASTYRSKY LIST BISKUPU
K MAJETKOVEMU NAROVNANI
(Přečtětepři bohoslužbdch3, ,,edělepostní3. března 2013)

Milé sestry,milíblatři'
otce, a od Pána.Ježiše
Krista (stov'Ef 1,2)
milostvám a pokojod Boba' našeho
narovnání,
vás chcemeseznámit
Na začátkuroku 2013, kdy začalplatit záko! o majetkovém
prostředků
políedemna futo skut€ č nost.Podle sdělovacíoh
s širším
můžeme
lypadatjako ti, kteři
toužípo majetku, odpůrci nám vgýkaJi, že zrazujemeKristow ahudobu.Někteři se ptáte, jestli
bychomse neměliraději všehomajetkuvzdát v duchu evangelia,kteé řiká' ',Kdo ti bereplašt,,tomu
neodpítejani šaty,,(I'k 6,29). Teito zákon se všaknetýkájen restituci,i kdyžse mu tak říká' Týká
financování
se především
nezáúslostia novéhozpůsobu
cirkví'
Z čehožt]acirkev před komunismem?Piedevšimz vlastniho majetl1ra ze stÍLtch peněz tam,
kde r,ykonávďa službupro stát, napříkladpři vedenímatrik a \n.Í]Iry
ve školách' Významný podíl
platech
p.rÍroni,
Ía
kněžía opraváchkostelůměli takzvani
kteří za to, ževýznamněpňspívali,mohli
spolurozhodovalo umístění
kněží.
Komunistichý Íeám zabÍalcilkevní majeteki patronátnípráva' Zaviua| se platit pÍovoz církve,
ve skutečnostivšak kadil prakticky pouze platy duchovních,kterébyly navic nízké'Hlavně však
v duchutotalitníhomyš]ení
zavedl udělovánístátnihosouhlasukněám k výkonujejich služby.Komu
ho nedal,tenjako kněz nesmělpůsobit'Takovíkněžípracovaliv nejruznějších
profesích'
dělnick'ých
Kněžskáslužbabez dovoleíístátu se považovalaza trestnýčin'Dobři kněá byli posítrfuri
většinoujen
pohraničních
do bezv.ýznamných
famosti' Stát měl silný nástrojna ovládánícírkve'
Po pádu komunismubyl v roce 1990 zrušenstátnídozol nad cíÍkvemia zab|okovánbývaÍý
cirkevnímajeteks příslibem'žese brzy vyřešíi financování
oírkú.Během dvacetilet jednánibyly
předloženy
ruznénávrhy'Někteři politicichtěliblokovanýmajetekdát do veřejíého
fondu,kteý by
spoiu s církvíspravovalstát, aby mohl dále církevovládat.Toto řešeníby bylo pokačovanim
státníhodozorunad cirkvemia ciÍkveby navícnedokázalyuhlídat'aby prostředkyz fondu nebyly
jak se užv minulostistaioujinýchfondůkontrolovaných
odvedenyjinam,
státem.
V rámci předchozichjednáni o určenidani či daňor,"ých
asignacichdospě|yjak stát, tak cifkve
k názoru,žeani toto navrhované
řešení
nenipro žádnoustranuýhodné'
Před pěti lety se zástupcicírkvidohodlis v|ádou,žeza zabranýmajetekryplati finančni
náhradu
a nechá církvesamostatněhospodařit'aby si vydělalyna svůjprovoz' se státembylo ze strany
katolickécirkve jednánovelkorysea bylo žádánoméně.nežje spravedlivé'se všemiciÍkvemi
jsme se domluvili.žejim nechámetakovýpodil' aby mohlyžit
financovanými
ze státnihorozpočtu
jako dosud'Tehdy ovšemlevicezákon zablokovala'Nyni platízákon, v němžs€ Íinančni
náhrada
zmenšila
o tu část.kterábudevydánanaturáIně'
a zkrátilose taképřechodné
období,

jak si někteřímyslí.Přibrrdenám starostía budemežitještěskomKatolickácirkevnezbohatne,
o tom, že
ale nepochybujeme
nějineždnes'Ale budemesvobodni.Ponesemevelkouzodpovědnost,
kteři pomohou'Diecézebudou spolumezivěřicimise najdeřada poctiÚch a zdatnýchodboÍníků'
a všechny
pÍacovatv rámci Ceskébiskupskékonference,a|e každábude hospodařitsamostatně,
farností,
kteréponesousvůjpodi|nejenna financovániprovozu.
zapojením
budoupočitats aktivnínr'
alei na Dlatechkněži
financovánia žetakédámepříkladzodpo.
věříme,žese nám s Boži pomocípodařízajistitda|ší
přístupemk majetkua podnivědnéhohospodařenipodle sociálninaukyoirkve'Že s křesťanským
mluvísvatý otecBenediktXVI'' kdyžříká:
najítno\,.ý
hospodářskýmodel,o kteÍém
kánípomůžeme
,,Ekonofiicbý nodel, kterj, převdžovdl v posledních deseliletich, usiloÝ1l o mdxhtaliŽaci zisku
a spotřeby z i diýidualiýického a egoislickéhopohledu,jenž hodnotil čIověkajen z hle.liska jeho
schopnostiv'Ťoýtkivatse s požarlaýb sautěžiýosti.Aýšakjiný pohled poukanje na Íc,,žeprdvého
.1 tndlého úspěchučIověkdosahxje darovónim sebe sqňého, s\,ich i telekíuáInichschopnoslí
q sýépodnikaýosti,jelikož utlržitelný,a tedy autenliclq lidsl1j,ekonomickýrozýoj sloji na rincip,Íl
jdko uj,razu bťIttstýía logiky daru' Tvůrcefiifu''' ptoýozuje hospodliřskou či nosl
nezišÍnosÍi
pro obecnédoblo, nasazuje se plo ltěco, co přelrračujejeho vlasíxi zájem a co je ku prospěchu
próci pro druhéa jejich
současryých
i budoucichgeneťqci'Tak zajištxjenejen sebe,qle i důsÍojnou
btdoacnost,.(Pose|stýíke Dni mífu2013).
sestry a bratři,
můžemeříct, že našecírkev je už dnes společenstvís největšímpočtemdobrovolníkri' kteři
s láskou praouji pro Boha, cíÍkevi společnost.Rozvíjenía prolrlubovánívaahu ke Kristu, lÍeý se
pro
celý daroval pro našispáŠu,
bude pak nejlepšízáÍukouživotaschopnosticírkveajejí užitečnosti
společnos!
kerá čekána svůjpodílna Božíchdarech,jimižjsmezahmováni'
Děkujemevám za důvěrui odvahu ke spolupráci na náročnécestě, kt€fá je před námi. Prosíme
z vás ze srdcežehláme'
takéo vzájemnoumodlitbu a každému

a moravští
vaši češti
biskupové
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