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Udělení ceny sv. Vincence 

U příležitosti svátku sv. Vincence - patrona charity - udělila i letos  Diecézní charita 
Plzeň ocenění lidem, kteří se podílejí na charitních službách.  
Vyhlášení se konalo v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Letošních nositelů ceny 
sv. Vincence je celkem 29 a mezi nimi Ph.Dr. Ivana Havlíčková a Dagmar Řezáčová.  
Všichni obdrželi diplomy a malé dárkové balíčky. Před slavnostním aktem sloužil mši 
svatou biskup František Radkovský, který ocenil práci Charity jako celku i její přínos pro 
církevní činnost. Vedení DCHP pak v závěru blahopřálo biskupovi k jeho 
75. narozeninám. Po slavnostním aktu v katedrále následovalo přátelské setkání 
v prostorách biskupství. 
 
 

Fórum kněží a laiků na téma ekonomika 
Před čtrnácti dny se v Plzni konalo fórum kněží a laiků na téma ekonomika.  
Dosud byla církev financována ze státního rozpočtu. V současnosti dochází k postupné 
odluce financování církví státem. 
Církev bude ještě 17 let (do roku 2030) dostávat od státu příspěvek na mzdy. Tento 
příspěvek bude od roku 2016 postupně krácen (každý rok v naší diecézi o cca 2,8 mil. 
Kč méně), až do roku 2030. V r. 2031 již stát tyto mzdy financovat nebude vůbec. 

Souběžně bude stát platit církvím finanční náhradu za majetek, který nebude vrácen. 
Tato náhrada bude placena až do roku 2043. Ročně pro naši diecézi činí 85 mil. Kč. 
Jak sami tušíte, nyní bude několik let dostatek finančních prostředků, ale postupně 
budou kráceny, až v roce 2043 nebudou od státu žádné. Tento momentální nadbytek 
financí bude naše diecéze investovat do koupě bytů, nemovitostí či investičních fondů. 
Statistika 
A nyní další zajímavá čísla: 
celkem obyvatel v diecézi:     874.000  
celkem katolíků v diecézi:        50.000 
celkem účastníků nedělních bohoslužeb:        9.000 
z toho nejvíce mše svaté v neděli navštěvuje  2.109 lidí v Plzni, 
druhé místo obsadil domažlický vikariát počtem   1.617 lidí, 
poslední místo zbylo na Sokolov (463 lidí). 
Zajímavé je, že co se týká průměrné výše nedělní sbírky na člověka a měsíc, obsadil náš 
domažlický vikariát jedno z posledních míst.  
Průměrná sbírka       115 Kč na osobu a měsíc 
Nejvyšší průměrná sbírka je v Chebu   170 Kč na osobu a měsíc, 
Domažlice      87 Kč na osobu a měsíc 
Sbírky tvoří pouze 8% z výnosů naší diecéze. 
 
Z příspěvku p. ing. Romana Češky (finanční a investiční poradce) 
Zaujal mě příspěvek pana Češky, ze kterého vybírám: 
V ČR se prosázelo 12.000 Kč na hlavu. V průměru se vybere 1.200 Kč na hlavu za rok 
katolíka v naší diecézi. Největší zdroj potenciální ekonomické prosperity v diecézi jsou 
příspěvky věřících. Když věřící místo 0,5% ze svého platu zvýší na 1%, tak by to velmi 
pomohlo. 
Další slabinou je, že platy duchovních jsou placeny z biskupství, tak si věřící neuvědomí 
svou odpovědnost za to, že někdo farnost spravuje. Spoluodpovědnost za plat 
duchovních a ekonomiku by se měla přenést na farnost. 
Nedobrá situace vznikla také mediální rétorikou – díky restitucím je církev bohatá, ale 
není tomu tak. Mediální obraz vytvořil i u našich věřících dojem, že je situace dobrá. Je 
třeba toto povědomí zbořit, mluvit o tom, jak to je. 
Máme fascinující možnost nastavit si pravidla podle svého nejlepšího vědomí, 
zainvestovat, vytvářet možnosti, zdroje, zda to dáme do polností, nebo do církevní 
školy. Spočítám si, co se mi vyplatí víc. Teď máme čas se zaobírat tím, do čeho 
zainvestujeme a co nám to přinese. Když to ale jen budeme poslouchat, nezamyslíme 
se a nebudeme jednat, tak to vše provaříme. 
Co dodat? Je asi všem jasné, že ekonomika církve bude přímo úměrná pastorační 
činnosti církve. Pokud nebude církev – což jsme my – umět oslovit společnost, budou 
všechny ekonomické modely zbytečné.  

Petr Jankovec  


