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Milí bratři a milé sestry,
chci  vám  vyjádřit  vděčnost  a  poděkovat  vám  za  vaši
starostlivou péči o naše Communio - farnost. Děkuji rovněž
za vaši  mnohovrstevnou péči -  jak o věci hmotné,  tak i  o
duchovní a o pastorační radosti.
 
Ve farní radě jsme se delší dobu zabývali důležitou otázkou
financování farnosti a jejího života. Ne vždy to bylo snadné
hledání.  K  této  otázce  jsme  přistoupili  také  v rámci
přemýšlení farnosti o "Restituci jako šanci." Hledáme model,
jak  rozmanitý  život  našeho  Communia  zajistit  po  stránce
finanční. Mimo jiné se předpokládá, že v budoucnosti bude
třeba  do tohoto  modelu zahrnout  i příspěvek na  část  platu
bratří.  K tomu bych rád  podtrhl  a  zdůraznil,  že  my,  bratři
františkáni, nechceme žít v nadbytku. Vždyť k nám patří i
jistá dávka chudoby, to proto, abychom mohli chválit Pána za
jeho milosrdenství a starostlivou péči o nás. A jak píše bratr
František o chudobě "o věci nás sice ochudila, zato ctnostmi
obohatila..." Přál bych si, aby naší starostí byly "věci Páně a
jak se líbit Bohu" (srov. 1 Kor 7:32). Je pravdou, že častěji
zažíváme svou chudobu spíše duchovně, když se potýkáme
se svými nepravostmi, hříchy i ostny, často neumíme sobě i
vám naslouchat, a jindy jsme zpohodlnělí. Říkám vám, toto
je větší a hlubší chudoba. I tu se učíme poznávat, přijímat a
nést a tím můžeme padat vzhůru.
 
Obracím se na vás bratři a sestry s prosbou, ve které vás chci
povzbudit k podpoře života a činnosti Communia - farnosti.
Nejprve prosím o finanční podporu a evangelní umění dělit
se  a dávat  s radostným srdcem.  Ptáte  se  kolik?  Nedáváme
žádné přesně stanovené částky. Dejte tak, abyste nepřicházeli
do nouze (srov. 2 Kor 8:11-15), dejte i třeba na jiné potřebné
projekty, ale dávejte. A kdyby se přece jen někdo dožadoval,



kolik  by  měl  dát,  doporučujeme  příspěvek  ve  výši  3%
z příjmu.

Dejte  svobodně  méně  i  více.  Ty,  kteří  nemohou  dát  nic,
prosím, aby nabídli svou službu. A nemohou-li nabídnout ani
svou službu, mohou však vždycky nabídnout svou modlitbu,
obětovat své utrpení jako dar lásky.
 
Za  přespání  v  Domečku  jsme  stanovili  příspěvek  30  Kč.
Sportovní činnost "fotbálek" si hradí sami účastníci.
Na farní radě jsme rozhodli, že chceme také jako farnost dát
dar ve výši 25 000 Kč těm, kteří pečují o lidská srdce. Tento
dar  bude každý rok rozdělován podle  finančních možností
farnosti  a  bude  se  vždy  znovu  zvažovat,  komu  dar
poskytneme. V letošním roce 2016 jsme přispěli na život a
činnost komunity Noe v Holostřevech 15 000 Kč a také na
Mateřskou školku kardinála Berana 10 000 Kč. 
Přispíváme na pohonné hmoty v rámci spravedlivého výkonu
služby,  přispíváme  rovněž  na  koordinační  práci  animátora
dětí i mládeže, která je nad rámec služby.
 
Vaše dary a příspěvky napomáhají formaci, vzdělávání a péči
o  animátory.  Dále  farnost  podporuje  farní  dovolené  rodin,
výši  příspěvku  stanovuje  moderátor  farnosti  po  poradě
s ekonomickou radou.
Další  finanční  podpora  farnosti  směřuje  k duchovním
obnovám mládeže, kde si účastníci hradí část nákladů.
Snažíme se  také žádat  o  finanční  podporu  prostřednictvím
dárců, grantů nebo dotací.

Požádali  jsme  biskupství  o  dovolení  zřízení  tří  fondů:  na
nový kostel, na pořízení nového auta a na významné opravy,



případně na pořízení jiného dlouhodobého majetku.
 
Milí bratři a sestry, jak můžete vidět i zakoušet, je mnoho
aktivit,  kde  se  vaše  finanční  dary  opět  vracejí,  pomáhají
a přeměňují  se  na  dary  duchovní,  na  společné  zážitky  a
podporují tak růst Communia i osobní růst.
 
Děkuji vám za vaši přijatou a žitou zodpovědnost za církev,
za náš společný duchovní domov.
 
S přáním pokoje a dobra.

bratr Didak +
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