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. Ruší se tedy
výše zmíněný desátek, ale neruší se solidarita. 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 procent ze
zisku hospodářské činnosti farnosti v předchozím účetně uzavřeném roce. Výše daru
do DMS fondu za vaši farnost je na letošní rok vypočtena na:
Andělská Hora: 21.800,- Kč
Dolní Moravice: 10.050,- Kč
Malá Morávka: 8.050,- Kč
Rudná pod Pradědem: 2.000,- Kč
Takto shromážděné prostředky z celé diecéze v předpokládané výši 12,8 milionů
korun budou rozděleny na dvě poloviny. První polovina pomůže při dofinancování
platů duchovních, které nejsou nijak vysoké, právě naopak. Průměrný plat duchovního
v naší diecézi činí 22 tisíc korun hrubého. 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.
Možná je to trochu moc čísel, ale věřím, že pochopíte, že bez spoluúčasti věřících se
financování života církve určitě do budoucna neobejde. Proto vás prosím o vaše
pochopení a štědrost. Budu vděčný, když darem podpoříte příspěvek vaší farnosti do
DMS fondu a pomůžete tak s financováním platů duchovních v naší diecézi. Svůj dar
můžete dát ve vašem kostele do kterékoli neúčelové sbírky. Zároveň nabízím těm, kdo
by mohli využít potvrzení o daru ke snížení základu daně, aby svůj dar odevzdali
přímo duchovnímu správci, nebo poslali na účet vaší farnosti s variabilním symbolem
1996 a nechali si vystavit potvrzení o daru.
Biskup František Václav napsal před osmi lety v dopise, kterým vysvětloval dopady
majetkového narovnání mimo jiné tato slova: Nejsou na místě úvahy o bohatství, ale
naopak o skromnosti a odpovědnosti za budoucí službu církve v našem regionu. K této
odpovědnosti patří vidět a vnímat výzvy, které před námi stojí. Kéž nás tato etapa
života diecéze vzájemně posílí, upevní naši jednotu a umožní přinášet dobré plody naší
služby společnosti.
Jsou to slova stále platná a jsem za ně velmi vděčný. Ukazují, že je potřeba jít dále
jako jedno společenství putující církve, na jehož životě se podílíme a za které máme
spoluodpovědnost. Děkuji, že to projevujete i svými dary.
Ještě jednou vám ze srdce děkuji za každou vaši pomoc, modlitbu i dar, a žehnám.

+ Martin David, apoštolský administrátor
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