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PŘEDMLUVA PŘEKLADATELE
Nedávno jsme v naší farnosti začali intenzivně pracovat na koncepci zodpovědného a solidárního
hospodaření s majetkem farnosti. V průběhu této práce, která zahrnovala jak prakticko-teologickou
reflexi, tak různé makroekonomické a církevně-politické úvahy, jsme v jistých materiálech
z evangelikálního prostředí1 narazili na pastorační koncept „správcovství“.
I když jsme se jím ve svých dalších úvahách nechali velmi inspirovat, stále nám pro tento pastorační
koncept chyběla opora v katolické literatuře. Teprve když jsme v knize The Parish Management Handbook:
A Practical Guide for Pastors, Administrators, and Other Parish Leaders narazili na kapitolu „Developing
Stewards in a Parish Setting,“2 začaly se nám i v rámci katolické pastorační praxe otevírat nové obzory.
Nakonec jsme zjistili, že tento koncept je především v anglicky mluvících katolických diecézích a
farnostech velmi rozšířený a používaný. Dokonce existuje jistí agentura zvaná International Catholic
Stewardship Council,3 která rozvoj správcovství v katolické církvi podporuje i na mezinárodní úrovni.
Ke konceptu správcovství, jak je dále vyložen v předkládané studii, se dokonce vyjádřil i papež
Benedikt XVI., který u příležitosti jedné mezinárodní konference pořádané zmíněnou agenturou napsal:
„Podpora praxe správcovství je důležitá pro poslání církve i pro duchovní zdraví každého jednotlivého křesťana. Když
někdo dá druhým k dispozici svůj čas, své schopnosti a svůj majetek, je to k užitku všech.“4
Protože jsem si byl vědom, že pramenů na toto téma je v češtině velmi poskrovnu a z katolického
prostředí zatím asi českému čtenáři k dispozici nejsou žádné, rozhodl jsem se zmíněnou kapitolu
alespoň pracovně přeložit, opatřit vlastními komentujícími poznámkami a dát k dispozici pro
případnou další diskusi. A jako všechny takovéto překlady z ciziny z tou výhradou, že je tento text
samozřejmě třeba brát spíše jako příspěvek do prakticko-teologické diskuse než jako návod k jednání,
který bychom měli nereflektovaně a nekriticky přebírat.
Byl bych rád, kdyby to mohl být i příspěvek do (doufejme že konečně začínající) diskuse o možných
cestách k zodpovědnějšímu a sebevědomějšímu vnitřnímu samofinancování našich katolických farností.
Proto jsem svůj překlad této studie nazval v souvislosti s nedávným otevřeným dopisem Cyrila Svobody
„Nebojme se konečně začít“ a s na něj navazujícím článkem stejného autora „Pokračujme dál“5 možná
trochu příliš sebevědomě: „Tudy vede cesta“.
Avšak kudy jinudy by měla vést cesta naší církve a jejích farností k plnějšímu evangelijnímu svědectví
uprostřed dnešní společnosti než (samozřejmě také kromě jiného) skrze praktické svědectví na všech
rovinách, že veškeré naše vlastnictví, soukromé i církevní, je nám v posledku Bohem pouze svěřeno do
správy a my jsme povoláni být jeho moudrými, sloužícími a inspirovanými správci ochotnými i
k některým „nerozumným“ prorockým krokům?
Petr Hruška
Cheb, 6. září 2007
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Viz především texty o správcovství na stránkách České evangelikální aliance (http://www.ea.cz/spravcovstvi).
Charles E. Zech, „Developing Stewards in a Parish Setting,“ The Parish Management Handbook: A Practical Guide for Pastors,
Administrators, and Other Parish Leaders (Mystic, CT: Twenty-Third Publications, 2003) 154 – 172. Charles E. Zech,
profesor ekonomie, je ředitelem Villanova University's Center for the Study of Church Management
(http://www.villanova.edu/business/excellence/churchmgmt).
International Catholic Stewardship Council (http://www.catholicstewardship.org).
Z dopisu papeže Benedikta XVI. pro International Catholic Stewardship Council (http://www.catholicstewardship.org).
Cyril Svoboda, „Nebojme se konečně začít“, otevřený dopis Cyrila Svobody k financování katolické církve; viz také
navazující článek Cyril Svoboda, „Pokračujme dál,“ zaslaný týdeníku Respekt, kde vyšel v upravené verzi dne 26. 8. 2007;
obojí k dispozici např. na http://www.cyrilsvoboda.cz.
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ÚVODEM
V USA katolíci svým farnostem poskytují nejnižší finanční podporu z téměř všech ostatních církví.
Toto zjištění, které jako první zveřejnil P. Anderw Greeny (1980), bylo od té doby potvrzeno v každé
další studii zabývající se finančními příspěvky církví. Víceméně platí, že finanční příspěvky katolíků pro
jejich farnosti jsou přibližně poloviční ve srovnání s příspěvky jejich protestantských sousedů.6 Objevilo
se několik teorií, které se snažily tento stav vysvětlit. Vysvětlení samotného P. Greelyho bylo
přinejmenším sporné. Nízké finanční příspěvky katolíků sváděl na to, že katoličtí laici zaujímají k
církevní hierarchii rezervovaný postoj kvůli církevnímu učení na téma sexuální morálky např. v oblasti
antikoncepce apod. Žádný jiný výzkum však tuto domněnku nepotvrdil.
V první polovině 90. let minulého století se výzkumný tým z Lily Endowment7 zaměřil na oblast
dárcovství příslušníků různých náboženských skupin v celých USA a inicioval výzkumný projekt
pověřený studiem této oblasti.8 Podle těchto studií, hlavní příčinou zaostávání katolíků ve finanční
štědrosti vůči svým farnostem je fakt, že katolická církev není schopna svým členům dobře vysvětlit
smysl správcovství.9
Proto právě otázka, jak je možné ve farní obci podporovat rozvoj správcovství a formaci farníků
jakožto dobrých správců, je hlavním tématem této studie.

KONTEXT SPRÁVCOVSTVÍ
V úvodu zmíněné studie upozornily kromě jiného také na to, že správcovství se neděje ve vakuu. Aby
byl rozvoj správcovství úspěšný, musí být rozvinuty i některé jiné oblasti. To se týká především procesů
a způsobů rozhodování ve farnosti, tvorby farního společenství a potřeby farníkům připomínat, že
církev potřebuje jejich podporu. Proto bude nejprve řeč o prostředí nezbytném k rozvinutí
správcovství.
Procesy rozhodování ve farnosti
Katolická církev je církví hierarchickou, s pyramidální ekleziologií a s pyramidální strukturou řízení.
Avšak farníci ve 21. století očekávají, že budou mít nějaký podíl na tvorbě důležitých rozhodnutí ve
farnosti, obzvlášť na rozhodnutích týkajících se farních financí. Jestliže farnost od farníků očekává
finanční příspěvky, udělá dobře, když nejen že bude svým farníkům poskytovat přehled o tom, jak jsou
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O nějaké podobné studii srovnávající příspěvky členů různých církví v českém prostředí bohužel nevím, ale z anekdotické
evidence lze předpokládat, že s podobnými poměry je možné počítat i u nás.
Viz http://www.lillyendowment.org.
Tento celonárodní projekt byl pojmenován „The American Congregational. Giving Study“ a jeho výsledky byly
zveřejněny v knize Dean R. Hoge (ed.), Patrick H. McNamara, Charles E. Zech & Michael J. Donahue, Money Matters:
Personal Giving in American Churches (Louisville: Westminster/John Knox Press, 1996); výsledky týkající se pouze katolické
církve pak byly publikovány v knize Charles E. Zech, Why Catholics Don’t Give… And What Can Be Done About It
(Huntington, IN: Our Sunday Visitor Press, orig. 2006, aktualizované vydání 2006).
Studie předpokládá, že obsah termínu „správcovství“ (Stewardship) je čtenáři víceméně znám. V té či oné podobě je
zaveden jako označení způsobu zacházení se svěřenými Božími dary, specificky pak s finančními prostředky, ve většině
protestantských, především evangelikálních církvích. Avšak i v mnoha amerických či kanadských katolických diecézích
existují oddělení pro rozvoj „správcovství“ (viz např. http://www.dor.org/sd/index.htm;
http://www.diocs.org/Stewardship/index.cfm; http://www.gbdioc.org/pg/spiritualityStewardshipMain.tpl;
http://www.catholicappeal.org; http://www.rcdiocese-calgary.ab.ca/stewardship/index.htm;
http://www.diojeffcity.org/stewardship/cs.shtml), i když někde je tento pojem chápán velmi zúženě. Materiály ke
správcovství jsou k dispozici i na stránkách biskupské konference USA (http://www.usccb.org/stewardship), přičemž
základní orientací se stal společný pastýřský list biskupů USA s názvem Stewardship: A Disciple’s Response
(http://www.usccb.org/stewardship/disciplesresponse.pdf), který ve svém desátém výročním vydání zahrnuje i materiál
Stewardship and Developmnet in Catholic Dioceses and Parishes: A Resource Manual. Oba tyto naposled jmenované prameny jsou
velmi vhodným doplněním této studie. Na mezinárodní úrovni se podpoře rozvoje správcovství v katolické církvi věnuje
např. International Catholic Stewardship Council (http://www.catholicstewardship.org). Některé zdroje o správcovství
z evangelikální oblasti v češtině jsou k dispozici na na stránkách České evangelikální aliance
(http://www.ea.cz/spravcovstvi).
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tyto příspěvky využívány, ale také, když zajistí, že farníci budou mít možnost ovlivňovat nejen tvorbu,
ale také schválení rozpočtu farnosti.
Rozvoj farního společenství
Katolické farnosti jsou většinou mnohem větší než protestantské sbory.10 Někdy právě tato velikost
katolických farností ve srovnání s jinými církvemi je uváděna jako důvod menších příspěvků katolíků,
protože velké farnosti mají sklon k neosobnímu a přelidněnému prostředí. Jestliže se např. všichni
farníci nevejdou do farního kostela na jednu nedělní mši, pak to omezuje kapacitu farnosti k rozvoji
atmosféry společenství. Navíc jednotliví členové takovéto farnosti mají tendenci si myslet, že při takto
velkém počtu ostatních farníků, kteří jistě farnosti finančně přispívají, jeho příspěvek není až tak
nezbytný. Je pak samozřejmé, že jestliže větší počet farníků zaujme takovýto postoj, dárcovství
v takovéto farnosti nemá šanci k rozvoji.
Velké katolické farnosti ochuzují své farníky o pocit komunity a přináležitosti. Prožitek komunity je
však nejen životně důležitý pro rozvoj dárcovství, avšak i pro rozvoj života farnosti jakožto celku.
S rozměry katolických farností bude možné těžko něco dělat. Naopak, s rostoucím nedostatkem kněží
se tento problém bude spíše ještě zhoršovat. Avšak i početně velká či územně rozlehlá farnost se musí
všemi silami snažit, aby i v ní lidé prožívali úzkou osobní přináležitost. Rozvoj malých společenství víry,
umožnění farníkům zapojit se do různých služeb ve farnosti a nabídka programů umožňujícím
farníkům najít jejich jedinečné místo ve farnosti, to je jen několik z mnoha možností, jak toho
dosáhnout. Jestliže farnosti od svých členů očekávají finanční podporu, musí také nalézt způsoby, jak
jim umožnit prožít, že jsou důležitou částí farnosti.
Motivace farníků k přispívaní
Existuje zdravé tvůrčí napětí mezi advokáty správcovství, kteří hlásají, jak bude rozvinuto níže, že je
třeba, aby farníci ve svém životě rozvinuli obecnou „potřebu dávat“, a pragmatičtějšími fundraisery,
kteří chtějí povzbudit farníky „dávat na nějakou potřebu“, tj. svými finančními příspěvky cíleně
podporovat konkrétní programy farnosti. Skutečností je, že mnozí katolíci, poukazujíce na to, že církev
je vlastníkem velkých pozemků a jiných nemovitostí, a vědomi si toho, že kněží žijí v celibátu, věří, že
církev jejich finanční podporu nepotřebuje. Avšak opak je pravdou, potřebuje. Ať už k pokrytí běžných
výdajů nebo k rozvinutí svých služeb. Z mnoha důvodů, jak bude ukázáno dále, zdůrazňování potřeby
finančních příspěvků za účelem pokrytí farního rozpočtu je v protikladu k základního poselství
správcovství. Avšak i přesto je to třeba, alespoň příležitostně. Jinak se farníci mohou rozhodnout žít své
štědré správcovství tím, že budou přispívat na jiné, světské účely, kde budou mít pocit, že jsou jejich
příspěvky více zapotřebí.

SPECIFIKA SPRÁVCOVSTVÍ
Zbytek této studie je věnován specifikám konceptu správcovství. Nejprve bude krátce představen
základní koncept správcovství spolu s jeho teologickými východisky. Poté budeme analyzovat praktické
záležitosti spojené s uváděním důrazů na zodpovědné správcovství do praxe celé farní obce a s další
podporou tohoto procesu, včetně diskuse o různých rolích, které v něm zastávají jednotliví klíčoví
hráči. Studii zakončíme náčrtem „Deseti způsobů rozvoje dárcovství ve farnosti“.
Správcovství
Správcovství: navrácení Bohu části z oné hojnosti, kterou nás Bůh obdaroval, spojené s uznáním, že
vše, co máme, je ve skutečnosti Božím darem; rozvíjení potřeby dávat („a need to give“) v životě
farníků, jakožto protiklad k tomu, abychom je žádali dávat na nějakou potřebu („to give to a need“);
sdílení radosti z dávání s farníky; nebo, jak to vyjádřil jeden biskup, učení farníků být tak lehkovážní
v jejich velkorysé štědrosti vůči církvi, jako byl Bůh ve vylévání svých darů do jejich životů. Prostým
10

Toto srovnání bude i v našich českých podmínkách postupně platné, a to díky tendenci ve většině českých diecézích ke
spojování farností do větších celků. Často pak sice početně ani geograficky není ani takováto nová farnost nijak
srovnatelná se svými americkými sestrami, avšak zmiňovaný problém nemožnosti osobních vztahů ve farnosti jako celku
je zde podobný.
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faktem je, že správcovství je misijně orientovaný přístup k dárcovství v náboženských společenstvích,
který funguje. Farnosti, kde je vyučován koncept správcovství, mohou vykázat, že v nich farníci
přispívají svým časem, schopnostmi a majetkem („time, talent, treasure“) více, než v ostatních
farnostech, kde tento koncept vyučován není.
Teologická východiska správcovství
Biblický pojem správcovství je nám všeobecně znám z četby křesťanských Písem.11 Hospodář odejel na
dlouhou výpravu a správce byl pověřen dohledem na hospodářství v době jeho nepřítomnosti. Když se
pak hospodář vrátil, chce po správci, aby mu vydal počet z jeho správy. Poselstvím tohoto příběhu je
samozřejmě zvěst o tom, že Bůh svěřil celé stvoření lidstvu. Specificky to znamená, že každému z nás
byla svěřena zvláštní porce darů. Jsme zodpovědní za to, jak jsou tyto dary využívány a jednoho dne
budeme žádáni, abychom z toho vydali počet. Toto vyúčtování bude zahrnovat zkoumání toho, jak
dobře jsme náš příděl času, schopností a majetku („time, talent, treasure“) užívali ve prospěch rozvoje
Božího království na zemi.12
I když neužívá tento specifický termín, Kodex kanonického práva podporuje toto teologické
východisko správcovství. Kniha II kodexu je nazvána „Boží lid“. V této knize je nám řečeno, že skrze
křest jsem povoláni naplňovat poslání církve „podle svého vlastního postavení“ (kán. 204). Toto
poselství je opakováno v kánonu 208, kde jsme vyzváni, abychom „spolupůsobili na rozvoji těla
Kristova, každý podle svého postavení a úkolů“. A konečně, kánon 222 je ještě konkrétnější. Říká nám,
že „křesťané jsou povinni přispívat na potřeby církve, aby měla prostředky nutné pro bohoslužby, pro
apoštolát a charitativní činnost a také pro přiměřené vydržování těch, kdo jí slouží.“ Je jasné, že z toho
všeho vyplývá, že každý z nás má zodpovědnost a že tato zodpovědnost je mnohem širší než oblast
pouhé finanční podpory.
Biskup Thomas J. Murphy (1997)13 upozornil na to, že biskupové USA ve svém společném pastýřském
listě nazvaném Stewardship: A Disciple’s Response (Správcovství: Odpověď učedníka)14 mluví o třech
přesvědčeních, které slouží jako souhrn teologie správcovství:
1. Žít jako křesťanský správce je výrazem zralého učednictví. Znamená to vědomé, pevné rozhodnutí
být následníkem Ježíše Krista ať to stojí co to stojí projevené praktickými skutky.
2. Začínajíce konverzí, hlubokou proměnou srdce, tento závazek ke správcovství není realizován
v jedné akci nebo v nějaké sérii akcí po určitou dobu, ale v celkovém způsobu a stylu života
člověka.
3. Praxe správcovství má moc změnit pochopení našeho vlastního života. Dobří správci rozpoznávají
a uznávají Boha jako počátek života, dárce svobody a zdroj všeho jejich vlastnictví.
Praktická teologie správcovství
Mnozí faráři i farníci mají s pojmem „správcovství“ spojen každoročně organizovanou farní akci, jejíž
jádrem je výzva, ve které farnost žádá své členy, aby věnovali část svého času, schopností a majetku ve
prospěch farnosti. Většinou s pomocí metod světského fundraisingu, tyto každoroční akce jsou
organizovány za účelem navýšení finančních příspěvků, s žádnou nebo jen minimální interakcí
s farností a bez jakéhokoli pokusu vyprovokovat změnu v srdcích a životním stylu farníků. Ačkoli se
s tím setkáváme velmi často, takovýto přístup k rozvoji správcovství nepřispívá. V jedné studii Centra
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rozvoje farnosti v Chicagu15 z roku 1996 bylo konstatováno, že takovéto akce se míjejí se svým cílem v
několika bodech:
1. Takovéto akce směšují pojem „financování církve“ s pojmem křesťanského správcovství, které
spočívá ve věrném, moudrém a zodpovědném podílu na realizaci Božího plánu.
2. Takovéto akce vyvolávají dojem, že správcovství je něco, co člověk „koná“, spíše než výrazem
toho, kým člověk „je“.
3. I když tyto akce mohou přispět ke získání určité omezené sumy financí a počtu dobrovolníků, nijak
nepřispívají ke kultivaci farní obce ve smyslu komunity proniknuté vděčností a štědrostí.
4. Tyto akce jsou jednorozměrné. Místo toho, aby pomohly lidem v jejich duchovním růstu skrze
modlitbou nesený proces rozlišování, vzájemné komunitní interakce a pozvání ke změně srdcí a
životního stylu, takovéto akce mají vliv jenom na jejich peněženku.
Proces kultivace komunit žijících z principů křesťanského správcovství musí být chápán jako proces
vedoucí k vlastní konverzi či ke vnitřní evangelizaci církve. Jak takovýto proces vypadá v praxi? K tomu
nám nabízí několik inspirací již zmíněné Centrum rozvoje farnosti:
1) Postoj hojnosti, ne nedostatku: Formace farnosti jakožto komunity žijící ze síly křesťanského
správcovství zahrnuje pomoc lidem rozvinout postoj hojnosti. Jak židovská, tak i křesťanská Písma
předpokládají, že žijeme ve světě hojnosti, kde, když vládne Boží milostivá spravedlnost, je více než
dostatek pro každého. Přivlastnit si postoj hojnosti není snadné, pokud žijeme v kultuře, která
předpokládá, že svět kolem nás je světem nedostatku a materiální zdroje chápe jako limitované či
dokonce jednou pro vždy pevně dané. Jestliže předpokládáme, že svět je světem nedostatku, má to na
lidi hrozný dopad. Lidé se pak začnou bát. Soustředí se na své přežití. Stávají se sobeckými, zaujímají
konkurenční, soutěživé postoje a snaží se ochránit své často velmi úzce definované zájmy. Takovéto
postoje a praktiky ničí lidskou komunitu. Biblická tradice hlásá radikálně odlišné předpoklady: jestliže
hledáme nejprve Boží království, vše, co skutečně potřebujeme, nám bude dáno. V poušti bylo dostatek
many. Pár chlebů a ryb bylo dost na to, aby tím Ježíš nasytil množství lidí. Tím, že považují a vyhlašují
celek svého života za milostiplný dar a posvátný svěřený majetek, křesťané dávají najevo, že žijí
v postoji hojnosti a praktikují dar štědrého dávání. Takovýto přístup dělá ze sdílení času, schopností a
majetku nejdůležitější část křesťanského života, spíše než aby to bylo chápáno jen jako nějaká druhotná
nepříjemná povinnost či dobrý skutek.
2) Povolaní členové Božího lidu s posláním, ne pouliční prodejci náboženského zboží a služeb:
Formace farnosti jakožto komunity žijící ze síly křesťanského správcovství zahrnuje pomoci jí učit se
stát se orientovaná na poslání, spíše než na potřeby. Většina farností má s tímto bodem velké problémy,
protože konzumní model se tak hluboce zakořenil v naší kultuře. Jestliže zůstane neprozkoumána a
není-li modifikována, konzumní orientace nakonec způsobí změnu pravidel, takže spíše než „Božím
domem“ se církev bude chápat jako pouliční prodavačka náboženského zboží a služeb. Takto chápaná
církev je pak zaměřena na to, aby se postarala o nereflektované potřeby a přání svých členů. To, co
vyhovuje nám samotným, vystřídá důraz na společné dobro. Farnosti, ve které je žito správcovství, mají
zformulovány kritéria pro hodnocení celého života a služby farnosti podle toho, jak její aktivity a
programy slouží k tomu, aby lidem pomohly pochopit poslání farnosti a smysluplně spolupracovat na
jeho realizaci. Takovéto farnosti jsou kladeny následující či podobné otázky ohledně každé farní
aktivity: a) Vyzbrojuje tato aktivita lidi pro život v Božím domě? b) Uschopňuje tato aktivita farnost
k tomu, aby žila skutečně vysvobozujícím způsobem života, který světu ukazuje alternativní způsob
života společnosti?
3) Co to v praxi znamená kultivovat farnost jako komunitu žijící ze síly správcovství? Většina
církevních správcovských programů nepřináší mnoho ovoce, protože farnosti, které je organizují,
neberou vážně onen nutný proces zrání a kultivace. Takovéto farnosti nerozpoznaly komunitotvornou
moc celofarnostních procesů studia, společného objevování a růstu. Programy zaměřené na rychlé
výsledky mohou vynést více financí než vloni, avšak takovéto programy ničím nepřispějí k formaci
15
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správcovské komunity. To, aby se farnost stala komunitou zodpovědných správců, vyžaduje duchovní
cestu, na kterou se vydá celá farnost, společně kněží s ostatními věřící, tím, že začnou snít, přemýšlet a
jednat tímto způsobem. Jestliže se takováto konverzace uskuteční, je tím uvolněna obrovská energie.
Čas, schopnosti a majetek začne být sdílen mnohem velkoryseji a lidé mluví o „znovunalezení“ nadšení
pro život z katolické víry.
Přehodnocení priorit! O tom je ve skutečnosti celé správcovství. Správcovství je založeno na tom, že
každý z nás, individuálně i kolektivně, prozkoumává v duchu modlitby všechna ta požehnání, kterými
jsme byli zahrnuti, a porovnává je s naším současným způsobem správcovství, jak jej praktikujeme
dnes. Po tomto zkoumání musíme rozhodnout, co je pro nás nejdůležitější, a svojí účasti na společné
cestě víry musíme přidělit tak vysokou prioritu, jakou si zaslouží.
Čas a schopnosti versus majetek
Je důležité si uvědomit, že koncept správcovství zahrnuje tři rovnoprávné komponenty: čas, schopnosti
a majetek („time, talent, treasure“). Všechny tři jsou klíčové pro úspěšnou správcovskou orientaci.
Můžeme to přirovnat ke stoličce se třemi nohami. Pro farnost, která je sužována finančními problémy
(a která dnes není?), je velkým pokušením snažit se obejít ony komponenty času a schopností a
soustředit se výlučně na snahu po získání finančních prostředků. Avšak toto by neznamenalo jen
špatnou teologii, ale také špatný fundraising. Jestliže bychom se pokusili zúžit poselství správcovství
tak, že by z něj zbyla jen další fundraisingová kampaň, riskovali bychom to, že se nám většina farníků
odcizí. Navíc, studie za studií potvrzují, že farníci, kteří jsou ve své farnosti zapojeni skrze dárcovství
svého času a schopností a takto v sobě rozvíjejí postoj spoluzodpovědnosti s farností, přispívají více i
ve finanční oblasti. Peníze následují službu.
Správcovství versus dosavadní praxe
Téměř v každém případě, když se farář snaží zavést správcovství jako nový pastorační koncept, dříve
nebo později ve farnosti narazí na námitku ze strany současných (často ve farnosti dlouhodobě žijících)
farníků: „Vždyť v naší farnosti je již štědrost farníků dávno rozvinuta! Již podporujeme farnost
finančně a mnozí z nás věnují svůj čas dobrovolným službám ve farnosti.“ Jiní farníci, kteří jsou
obeznámeni se současnou situací farnosti, budou zas faráři radit: „Co není porouchané, to nespravuj!“
Avšak moudrý farář si je vědom toho, že nezávisle na tom, jak štědrá je farnost, ptát se farníků po
motivacích jejich dárcovství může být důležitým cvičením vedoucím k duchovnímu růstu. Správcovství,
kromě svého potenciálu pro generování zdrojů pro farnost, slouží farníkům jako příležitost pro
podporu rozvoje jejich duchovního života.
Níže uvedená tabulka prezentuje rozdíly mezi správcovstvím a postojem „To, co jsme dělali doposud“.
I když s položkami, které jsou uvedeny pod nadpisem „Dosavadní praxe“, nemusí být nic špatného, je
prokázáno, že položky obsažené pod nadpisem „Správcovství“ jsou více v harmonii s Ježíšovým
učením a poskytují větší příležitost pro duchovní růst. Aby mohl ideál správcovství být ve farnosti
rozvíjen, je nutné, aby každá farní organizace či tým vyhodnotila své aktivity ve světle kritérií uvedených
v pravém sloupci tabulky. Správcovství není jen teologicky zdravým konceptem, ale je také ze síly
poslání farnosti uskutečňovaným prostředkem pro rozhojnění zdrojů farnosti.
SPRÁVCOVSTVÍ VERSUS DOSAVADNÍ PRAXE
Zaměření a cíle

Ideální výsledky

DOSAVADNÍ PRAXE
Uvést lidi do vztahu k naší farnosti a ke
službě, kterou vykonává, a to takovým
způsobem, který by je motivoval k tomu,
aby ji podpořili.
Farníci přispívají farnosti na základě
poznání, že farnost potřebuje zdroje,
jestliže má pokračovat ve své službě (tzn.
farníci dávají za účelem naplnění určité
potřeby).
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SPRÁVCOVSTVÍ
Uvést lidi do užšího vztahu s Bohem skrze
zkušenost dárcovství času, schopností a
majetku, pro kterou vytváříme prostor tím, že
nabízíme příležitosti, kde je dávání vědomě
chápáno jako spirituální akt a praxe.
Farníci jsou velkorysejší ve svých darech času,
schopností a majetku, protože každý dar se
stává příležitostí k růstu ve víře a k oslavě
dárce tohoto růstu (tzn. farníci rozvíjejí
potřebu dávat).

Filosofickým a kulturním východiskem
správcovství je závazek k osobnímu a
kolektivnímu jednání, které uznává a uctívá
Boží konečné vlastnictví všech věcí a
hlubokou velkorysost ve všech věcech.
V pozadí je úmysl povzbudit lidi chápat
všechny zdroje jako dary nám dočasně svěřené
za účelem jejich používání a sdílení na
podporu rozvoje blaha celého Božího
stvoření.
Základní smysl
Poskytovat finanční (a jinou) podporu
Budovat „Boží dům“, takže tam bude více
pro naši farnost, takže tato může
lidských a duchovních, stejně jako
vykonávat službu pro Boží království, ke materiálních zdrojů pro vykonávání služby
které věříme, že byla povolána.
budování Božího království v jakékoli jeho
podobě.
Adaptováno z Thomas H. Jeavons & Rebekah Burch Basinger, Growing Givers’ Hearts, 2000
Filozofická a kulturní
východiska

Filosofickým a kulturním východiskem je
zde filantropie, „soukromá akce pro
podporu veřejného účelu“. V pozadí je
úmysl povzbudit lidi prožívat
spoluzodpovědnost vůči „společnému
dobru farnosti“ a dobrovolně dát
k dispozici své zdroje – materiální dobra,
která považují za jejich vlastní – pro
dobro druhých.

ROLE PŘI ROZVOJI SPRÁVCOVSTVÍ
Tento oddíl studie se zaměří na role klíčových činitelů, kteří jsou zapojeni do iniciování a dalšího
rozvíjení správcovství na úrovni farnosti. I když neexistuje jen jeden jediný způsob zavádění konceptu
správcovství do farnosti, ty, které uvádí následující odstavce, jsou spojené se zkušeností úspěšných
farností.
Role faráře
Vůdcovská role faráře při zavádění konceptu správcovství je rolí základní. Faráři, kteří nejsou
přesvědčeni, že správcovství může být úspěšným pastoračním konceptem, a kteří nejsou schopni
zformulovat a komunikovat vizi své farnosti jakožto farnosti žijící ze síly správcovství, odsoudí všechny
snahy vedoucí tímto směrem k nezdaru dříve než vůbec začnou. Farář musí podporovat správcovství
v rámci nejrůznějších farních aktivit a musí se zasadit o to, že tento proces se pro farnost stane
celoročním pastoračním tématem.
Avšak toto farář nemůže zvládnout sám. Patrick McNamara (1999)16 popsal úspěšnou roli faráře
v rámci procesu zavádění správcovství jako „ochotně delegující“. To zahrnuje ochotu k delegování
kombinovanou s přesvědčením, že aby správcovství bylo úspěšné dlouhodobě, více a více farníků musí
být přesvědčeno o jeho správnosti a účinnosti. Výsledkem je farář, který je nejen otevřený vůči
návrhům ze strany farníků, ale také povzbuzuje a respektuje jejich vlastní iniciativy při současném
vědomí vlastní zodpovědnosti vykonávané podpůrným způsobem. Podle McNamary, tím, že farníkům
dovolí používat své individuální dary k tomu, aby v jejich síle mohli spolupracovat na poslání farnosti,
udává farář tón pro farníky a pomáhá jim tak objevovat, kým jsou a co od nich Bůh očekává.
To, po čem McNamara volá, je partnerský model vykonávání farářské služby v protikladu k modelu
rodičovskému. Faráři se potřebují vymanit ze závislosti farníků na nich a musí je povzbuzovat, aby vzali
do vlastních rukou rozhodování v oblasti zacházení s jejich časem, schopnostmi a majetkem. To
neznamená, že farář nemá od farníků očekávat či vyžadovat vykazatelnost z výkonu jejich správcovství.
Spíše tento požadavek vykazatelnosti musí být zjemněn farářovou ochotou vzdát se totální kontroly.
Druhá role, kterou farář musí zastávat v procesu uvádění správcovství do praxe, spočívá v rozpoznání a
v uznání své vlastní správcovské zodpovědnosti vzhledem k farním zdrojům. Jestliže farář očekává od
farníků, že budou více přispívat se svého času, schopností a majetku, musí je přesvědčit, že tyto
příspěvky jsou využívány moudře. Mnozí faráři si jsou vědomi toho, že pro tuto zodpovědnost nejsou
dostatečně trénováni. Jestliže tomu tak skutečně je, pak takovíto faráři potřebují, aby kolem sebe měli
tým spolupracovníků, který bude zahrnovat také některé členy, kteří jsou schopni řídit a supervidovat
dobrovolníky či další spolupracovníky, kteří jsou schopni připravit rozpočet farnosti a dohlížet nad jeho
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plněním. Avšak v každém případě je to farářova zodpovědnost, aby bylo zajištěno, že všechny finanční
operace farnosti jsou otevřené a transparentní, že farníci jsou o nich vhodně informováni a farnost je
vykazatelná ve všech oblastech, včetně farních financí.
Poslední důležitou rolí faráře je ochota mluvit s farníky o důležitosti peněz v jejich životě. Aby mohli
získat zdravý správcovský postoj, farníci potřebují mít vyrovnaný pohled na dary, kterými je Bůh
obdaroval. Mnozí faráři jsou překvapeni, když se dozvědí, že Ježíš kázal na téma peněz a vlastnictví
mnohem častěji než na jakékoli jiné téma včetně lásky či posmrtného života. To proto, že si byl vědom
toho, že naše závislost na majetku nás uvádí do většího nebezpečí pro naše rozhodnutí následovat jej
než jakákoli jiná lidská vlastnost. Avšak mnozí faráři se cítí trapně, když mají svým farníkům kázat o
penězích. Možná, že je za tím jejich obava, aby se jich nějak nedotkli. Možná, že se cítí být v této oblasti
nedostatečně připravení. Možná, že jsou citliví ke skutečnosti, že jejich celibátní životní styl je chrání
před mnohými finančními problémy, se kterými jsou jejich farníci denně konfrontováni. Nebo je to
také možná proto, že svoji službu chápou jako něco, co se má zabývat věčností a obávají se, že
zabřednou do diskusí o časném vlastnictví. Ať už je tím důvodem cokoli, faráři musí tuto obavu mluvit
o penězích a vlastnictví překonat, aby mohli být svým farníkům nápomocni v dosažení jejich
správcovských cílů.
Role pastorační rady farnosti
Role farní pastorační rady v rámci správcovství je rolí plánovacího grémia. Jak vyplývá z pojetí role
pastoračních rad, které zastává Mark Fischer,17 od členů pastorační rady se očekává, že budou užívat
svoji zkušenost a praktickou moudrost k tomu, aby faráři navrhovali budoucí směry pro takové jednání
farnosti, které by rozvíjelo poslání farnosti. Protože správcovství je konceptem neseným přesvědčením
o klíčové roli poslání farnosti, je těžké si představit farnost, která by správcovství neměla začleněné do
svého pastoračního plánu. Avšak tato celková zodpovědnost pastorační rady za určování směrů
pastoračního rozvoje farnosti již nezahrnuje vlastní realizaci plánu uvádění správcovství do života
farnosti – to je již úkolem zvláštního správcovského týmu. Navíc ke své konzultační roli pastorační
rada s farářem také sdílí správcovskou zodpovědnost za to, aby všechny aktivity farnosti, včetně
finančních záležitostí, byly uskutečňovány otevřeným a transparentním způsobem, se vhodnou
spoluúčastí farníků a byly vykazatelné vůči všem farníkům.
Role ekonomické rady farnosti
V mnoha farnostech existuje zdravé tvůrčí napětí mezi ekonomickou radou a správcovským týmem.
Ekonomická rada si je vědoma toho a dbá na to, že jestliže má farnost realizovat všechny služby a
programy, jak svátostné tak ostatní, o kterých je farnost přesvědčena,a že jsou podstatné, někdo pak
také musí platit účty. Členové ekonomické rady mají tendenci soustředit se na to, aby byly naplněny
potřeby farnosti spíše než aby byla mezi farníky rozvíjena potřeba dávat. I když některé farnosti svěřují
zodpovědnost za rozvoj správcovství farníků ekonomické radě, od této praxe je obecně vzato spíše
třeba odrazovat. Rozvoj správcovství farníků je jednoznačně odlišná aktivita od úkolů spojených
s technickou správou financí. Správcovství zdůrazňuje motivaci k dávání, ne metody. Správcovství je
teologickým pochopením celého životního stylu, prostředkem pro pozvednutí diskusí o penězích na
spirituální rovinu. Ekonomická rada farnosti se zabývá pragmatičtějšími záležitostmi souvisejícími
s rozpočtovými pravidly farnosti.
Role správcovského týmu
Ve většině farností je prvotní zodpovědností správcovského týmu18 angažovat se ve formaci a
vzdělávání farnosti v oblasti správcovství. Jeho členové se snaží vzdělávat farníky o smyslu
správcovství, o příležitostech ve farnosti přispět svým časem a svými schopnostmi, o smyslu peněz
v jejich životech a o tom, jak jejich finanční podpora farnosti se může stát jednou z příležitostí pro růst

17
18

Viz např. Mark F. Fischer: Parish Pastoral Councils (http://users.adelphia.net/~markfischer/index.html).
Parish Stewardship Commitee je v USA běžnou záležitostí především ve farnostech z diecézí, kde je správcovství
podporováno na centrální úrovni; viz. pozn. č. 9.
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ve víře a jednou z forem vděčné oslavy tohoto růstu (což znamená pomoci farníkům rozvíjet jejich
potřebu dávat).
Tento vzdělávací úkol může být realizován nejrůznějšími formami, včetně:
•

příprava a vedení aktuálního přehledu času a schopností farníků v rámci různých farních aktivit a
organizací;

•

organizování farního „veletrhu služeb“;

•

příprava výroční večeře s poděkováním pro všechny dobrovolníky ve farnosti;

•

publikace idejí správcovství týdně ve farním bulletinu a tam, kde to je možné, i ve farním věstníku;

•

vývoj a příprava tištěných materiálů o správcovství, které se mohou stát součástí složky, kterou
dostává každý nově příchozí farník;

•

zajištění, aby všichni studenti farní církevní školy a všechny děti účastnící se výuky náboženství ve
farnosti byly zahrnuty do konceptu správcovství;

•

vyhledávání farníků či párů farníků, kteří by byli ochotni podělit se s ostatními o jejich osobní
svědectví z oblasti správcovství.

Je zřejmé, že tento seznam není vyčerpávající. Některé z těchto podnětů budou podrobněji popsány
dále. Avšak správcovský tým musí sám vyhledávat způsoby a využívat každou příležitost ke vzdělávání
farníků ohledně smyslu a důležitosti správcovství v jejich osobních životech a v životě farnosti.
Role zaměstnanců farnosti
Hlavní funkcí pastoračních zaměstnanců či kmenových spolupracovníků farnosti je pracovat
s dobrovolníky. Dobrovolníci jsou různými způsoby životodárnou vodou farnosti. V dnešní době
nedostatku kněží a v situaci, kdy si většina farností nemůže dovolit příliš početný tým placených
pracovníků, hodně práce ve farnosti zastávají dobrovolníci. Avšak i kdyby církev přetékala
ordinovanými kněžími, Druhý vatikánský koncil nám říká, že skrze svůj křest všichni věřící křesťané
mají právo a zodpovědnost mít účast na poslání farnosti a být zapojeni do života farnosti. Role
placených pracovníků je zajistit, že zkušenost dobrovolnické služby je obohacující jak pro farnost, tak
pro individuální dobrovolné spolupracovníky. Následuje několik důležitých pravidel, které by měli
placení pastorační pracovníci dodržovat při jednání s dobrovolníky:
1. Uvědom si konkrétní motivaci dobrovolníka: Farníci se k dobrovolné službě nabízejí z mnoha
různých důvodů, včetně silného přesvědčení o důležitosti té které služby, protože touží v některé
oblasti přispět svým vlastním dílem nebo protože se zajímají o specifický program. Jiní spolupracují
na základě pocitu povinnosti, protože doufají, že jim to pomůže rozvinout kontakty pro své
podnikání nebo protože se cítí být osamělí a touží po sociálním kontaktu. Pracovníci farnosti se
s dobrovolníkem musí potkávat na rovině, na které se skutečně nacházejí, a ne tam, kde si myslí, že
by se měli nacházet.
2. Zacházej s dobrovolníky jako se spolupracovníky: Deleguj jim úkoly a důvěřuj jejich
rozhodnutím. Aby bylo možné v oblasti správcovství plně rozvinout jeho rozměr dárcovství času a
schopností, je klíčové, aby pracovníci farnosti chápali svoji roli jako roli spolupracovníků či těch,
kteří mají uschopňovat ostatní farníky k používání jejich schopností, a ne jako roli šéfů zaměřených
jen na splnění úkolu. To zahrnuje schopnost naslouchání dobrovolným spolupracovníkům a ochotu
brát jejich návrhy vážně.
3. Měj vše dobře zorganizováno: Čas dobrovolníků je vzácným zdrojem. Je to jak demotivující, tak i
urážející, jestliže je jejich čas promrhán kvůli špatné organizaci práce. Ujisti se, že dobrovolníci vždy
mají všechen potřebný materiál a že jsou dobře definovány cíle služeb, ve kterých jsou zapojeni.
4. Zprostředkovávej dobrovolníkům formaci: Nabídka formace či tréninku pro dobrovolníky nejen
že podporuje růst kvality jejich služby, ale také k dobrovolníkům vysílá signál, že je jejich námaha
pro farnost důležitá, a prohlubuje míru jejich vydanosti.
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5. Oceňuj práci dobrovolníků: Dobrovolníci musí být oceňováni pro jejich snahu. Musí jim být
dáváno najevo, že jejich přínos je důležitý a vítaný. To neznamená jen zorganizovat výroční večeři
spojenou s poděkováním všem dobrovolníkům, avšak také využívání příležitostí k ocenění
jednotlivců a k pochvale za dobře vykonanou práci, kdykoli se jen k tomu naskytne příležitost.
6. Vyžaduj vykazatelnost: Tak jako je vykazatelnost důležitá v oblasti farních financí, stejně tak je
důležitá v dobrovolnických aktivitách farnosti. Tím, že dobrovolníkům dáváme najevo, že je zde
vyžadována konkrétní vykazatelnost, tím také vyjadřujeme, že je pro nás jejich služba důležitá a
zaslouží si tu nejkvalitnější snahu, jaké jsou schopni. Ujisti se, že dobrovolníci vědí, jaké jsou jejich
zodpovědnosti a co od nich farnost očekává, a to včetně konkrétního časového závazku.
Na trhu je dostatek publikací, které se zabývají specifickými dovednostmi, které je třeba rozvinout, aby
bylo možné efektivně získávat a řídit dobrovolníky.19

SPECIFICKÉ SPRÁVCOVSKÉ AKTIVITY
Zatímco správcovství by ve farnosti mělo být zdůrazňováno během celého roku, existují některé
specifické, časově omezené aktivity, které se v mnohých farnostech prokázaly jako úspěšné.
„Veletrh“ času a schopností
Mnohé z farností organizují každoroční setkání, které má za účel představit farníkům různé služby a
příležitosti k dobrovolnictví ve farnosti a povzbudit je zavázat se věnovat část svého času a schopností
jedné či více z nich. Organizaci tohoto setkání mívá na starosti správcovský tým podpořený
pastoračními pracovníky farnosti a případně dalšími skupinami a dobrovolníky tam, kde je to zapotřebí.
Přínos takovýchto setkání není příliš jednoznačný: některá jsou velmi úspěšná, avšak mnoho jiných
přináší spíše zklamání. Nejúspěšnějšími bývají ta setkání, která byla výsledkem širšího procesu
pastoračního plánování. Některé z kroků, které jsou typicky spojené s těmito úspěšnými „veletrhy času
a schopností“ („time and talent fairs“), jak se tato setkání často nazývají, uvádíme níže:
•

S dostatečným předstihem před konáním vlastního „veletrhu“ (nejméně 2 – 3 měsíce předem) je
třeba, aby správcovský tým začal připravovat tištěný materiál, včetně brožury popisující každou
farní službu (podrobněji viz níže), průvodní dopisy a další letáky, loga či propagační materiál nutný
k organizaci „veletrhu“. V této době by měl být navázán kontakt se všemi službami ve farnosti, aby
jim mohl být oznámen přesný termín konání „veletrhu“ a navázána spolupráce na shromažďování
informačních přehledů pro jednotlivé služby. Pokud farnost počítá s tím, že bude při všech mších
slavených ve farnosti v den „veletrhu“ využila službu svědectví jednotlivých farníků, pak je třeba
právě nyní začít tato svědectví domlouvat.

•

Dva týdny před „veletrhem“ by oznámení jeho konání měla být zveřejněna ve farním bulletinu a
v ohláškách při každé mši.

•

Deset až dvanáct dní před konáním „veletrhu“ by každá domácnost ve farnosti měla obdržet první
poštovní zásilku obsahující jak průvodní dopis faráře nebo vedoucího správcovského týmu
shrnující celkovou vizi správcovství, tak kopii brožury s popisem všech farních služeb, jak je
popsáno dále.

•

Týden před „veletrhem“ je ve farním bulletinu a při ohláškách zveřejněna druhá pozvánka.

•

Během týdne před „veletrhem“ každá domácnost ve farnosti obdrží druhou poštovní zásilku, ve
které jsou obsaženy materiály podtrhující důležitost správcovství jak pro farnost jako celek a její
poslání, tak pro jednotlivé farníky.

•

V den konání „veletrhu“ je použita určitá kombinace homilie se svědectvími některých farníků
podtrhujícími teologická východiska a praktickou teologii správcovství ve vztahu ke konkrétní
farnosti.

19

Z české literatury na toto téma viz např. Jiří Tošner & Olga Sozamská, Dobrovolníci a metodika práce s nimi (Praha: Portál,
2006 druhé vydání); dále viz. http://www.hest.cz/knihovna.shtml.
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•

Během vlastního „Veletrhu času a schopností“ je podáváno občerstvení, během kterého mají
možnost navštívit prezentace (nástěnky, stoly) jednotlivých služeb. U každé prezentace je
k dispozici zástupce té které služby, aby mohl případně zodpovědět otázky farníků.

•

Bezprostředně po „veletrhu“ je třeba zajistit, aby každý farník, který vyjádřil zájem o nějakou
službu, byl během jednoho týdne kontaktován zástupci této služby.

Mnohé farnosti zvou zástupce správcovských týmů ze sousedních farností jako pozorovatele, se
kterými je možné sdílet různé tvůrčí nápady k organizaci „veletrhu“ a získat od nich zpětnou vazbu na
různé aspekty akce.
Brožura služeb farnosti
V mnoha farnostech se stalo pravidlem, že jsou zpracovávány brožury popisující každou ze služeb,
které jsou ve farnosti organizovány na nějaké dlouhodobější bázi. Tato brožura je distribuována do
domácností v souvislosti s „veletrhem času a schopností“, ale také je předávána např. nově
zaregistrovaným farníkům. Každé službě je v brožuře věnována jedna stránka a informace o službě by
měly obsahovat alespoň následující body:
•

název služby;

•

poslání, cíl a oblast služby (1 – 2 věty);

•

časová náročnost služby (zahrnující čas strávený na setkáních týmu, čas pro osobní přípravu a čas
pro vykonávání osobních úkolů)

•

kontaktní jméno a telefonní číslo či e-mail.

U některých služeb může být vhodné připojit další informace, jako např.
•

potřebná kvalifikace a vyžadované či vítané dary, schopnosti či zkušenosti;

•

nabízená formace či školení v souvislosti se službou;

•

kdy je služba vykonávána (pravidelně? sezónně? příležitostně?);

•

minimální trvání závazku;

•

další související informace.

Tyto brožury by měly být každoročně aktualizovány.
Svědectví farníků
Osobní zkušenost mnohých farníků potvrzuje, že svědectví někoho z „obyčejných“ farníků je často
přesvědčivější, obzvláště co se týče finanční oblasti, než přesvědčování v celibátu žijícím knězem. Justin
C. Clements (2000)20 se s námi podělil o cennou taktiku využívající tohoto potenciálu.
Kdo by měl vydávat svědectví?
Podle Clementse je nejvhodnějším svědkem v oblasti správcovství někdo, kdo je ve farnosti dostatečně
znám, nejlépe manželský pár, a kdo je schopný veřejně mluvit ze své osobní zkušenosti o jeho vlastních
proměnách smýšlení, postojů a jednání v oblasti správcovství. Avšak tento autor také uznává, že každá
farnost má svoji vlastní osobitost a kulturu a to, co funguje v jedné farnosti, nemusí fungovat v druhé.
Jedna z věcí, kterou je třeba posoudit, je otázka, kdo v té které farnosti bude pro farníky
důvěryhodnější, zda někdo z nich nebo někdo pozvaný z jiné farnosti jako host. Toto si každá farnost
musí rozlišit sama za sebe, některé oba přístupy kombinují.

20

Justin C. Clements, Stewardship: A Parish Handbook (Ligouri, MO: Logouri Publications, 2000).
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Trénink a příprava ke svědectví
V některých diecézích je organizován formační program připravující k vydávání svědectví. Tam, kde
takto specializovaný program nabízen není, jsou často k dispozici alespoň různé příležitostné možnosti
k takovéto formaci a jsou na toto téma vydávány tištěné pomůcky. V každém případě Clements
identifikuje některé základní prvky, které by mělo obsahovat každé takovéto svědectví:
•

osobní představení se;

•

můj vztah k farnosti;

•

podrobnosti o mé osobní cestě v oblasti správcovství (včetně úspěchů i neúspěchů);

•

co je základem dobrého správcovství;

•

jak jsem byl uveden či uvedena do konceptu správcovství;

•

jak se změnila moje osobní cesta od té doby, kdy jsem začal žít správcovství;

•

jak a podle čeho se rozhoduji, kolik času, schopností a majetku chci takto vracet zpět Bohu;

•

pozvání pro posluchače, aby se také vydali na cestu zodpovědného správcovství.

A především mají být farníci, kteří takto vydávají své svědectví, povzbuzováni, aby prostě byli sami
sebou a mluvili upřímně a otevřeně.
Clements nezaujímá nějaké jednoznačné stanovisko v otázce po tom, kdy v průběhu mše je
nejvhodnější místo pro takovéto svědectví. Uznává, že technicky vzato je homilie rezervována pro
vysvěcené kněze, zatímco správcovská prezentace ke konci mše v rámci ohlášek může vyvolat dojem,
že její poselství není zas až tak důležité, nebo toto „něco navíc“ může některé farníky odradit a být
důvodem k odchodu z kostela. Doporučuje, aby rozhodnutí o nejvhodnějším místě bylo opět
ponecháno na moudrém zvážení té které farnosti. Avšak v každém případě je výrazem obecné slušnosti
dotyčného farníka, že faráři několik dní předem poskytne písemnou kopii své řeči.
Správcovství a desátky
Někteří propagátoři správcovství také doporučují koncept tzv. „desátků“, tj. závazek přispívat
desetinou příjmu domácnosti na podporu rozvoje Božího díla na zemi. Mohou se při tom odvolávat na
Písmo a na konkrétní biblické verše, kde jsou desátky přikázány,21 a tito lidé o desátcích často mluví
jako o „Božím plánu dárcovství“. Někteří dokonce vyvinuli určitou orientační pomůcku, kam svůj
„desátek“ nasměrovat: pět procent příjmu má prý jít do farnosti, čtyři procenta mají být určena pro
různé sekulární charitativní organizace a jedno procento pro ostatní církevní záležitosti.
Avšak koncept desátků je biblicky podložen jen tehdy, když někdo věří, že bible končí hebrejskými
Písmy. Ježíš dávání desátků nezdůrazňoval ani jednou. Ve skutečnosti jedinou příležitostí, kdy se o
desátcích zmiňuje, je situace, kdy se vysmívá farizeům.22 Ježíš podporoval rozvinutí postoje
zodpovědného správcovství.
21

22

SZ teologii desátků lze shrnout např. takto: Jedním z projevů uznání Boží vlády nad naším celým naším životem, včetně
všeho majetku (viz Lv 27,30-33) a vyjádřením vděčnosti za Boží dary (Gn 28,20-22), ale i solidarity s chudými (Dt 14,2829; 26,12nn), je pak v bibli osobní dávání desetiny úrody Bohu (do Božího domu, do chrámu). Bible to nazývá dáváním
„desátků“ (tj. deseti procent výnosu obilí, moštu, čerstvého oleje, ale i prvorozených kusů dobytka; viz např. Gn 14,20;
srov. 28,22; Lv 27,30nn; Dt 14,22nn). Podle Nu 18,21-24 bylo nařízeno přinášet desátky levitům, kteří v nich našli
částečnou náhradu za to, že se jim nedostalo žádného dědictví v pozemcích. Ale i příchozí, sirotek a vdova měli nárok na
obživu z desátků, jež byly nashromážděny ve svatyni (Dt 14,28-29; 26,12nn). Princip desátků není založen na
dobrovolnosti, ale je projevem poslušnosti k Božímu slovu (viz např. Mal 3,8-12) a projevem uctívání Hospodina (viz
např. Př 3,9-10). Podle příběhu o Melkísedekovi, desátky nezačaly se Zákonem, ale existovaly již před ním (viz Gn 14,1920; srov. Žd 7,2-7). Odvádění desátků bylo zachováno i v pozdějších obdobích (Neh 10,37n; 12,44; 13,10-14), ačkoli
v dobách náboženského úpadku se musely vymáhat (2 Pa 31,4-12; Mal 3,7-12).
Zde ovšem záleží na úhlu pohledu, případně na celkových základech chápání vztahu SZ a NZ. Stejně tak lze zmíněnou
situaci pochopit i takto: Zvyk desátků platil nadále i v novozákonní době (Mt 23,23; Lk 11,42; 18,12). Když Ježíš mluví o
„dávání desátků z máty, kopru, kmínu“ (Mt 23,23), kritizuje rozšíření SZ příkazů o desátcích u rabínů své doby a
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Existuje však také praktický důvod pro to, abychom nenaskakovali na módní vlnu desátků.23 Různé
studie ukázaly, že typická katolická domácnost přispívá církvi přibližně jedním procentem ze svých
příjmů (vzpomeňme si na úvodní konstatování, že katolíci jsou ve svém dárcovství hodně daleko za
protestantskými církvemi).24 Žádat katolickou rodinu, aby zvážila dávání desátků, může pro ně být tak
velkým nárokem, že je to v oblasti dárcovství může nakonec odradit od jakéhokoli růstu.
Produktivnějším přístupem je povzbuzovat k proporcionálnímu dárcovství. To znamená požádat
farníky, aby se zavázali přispívat farnosti nějakým jimi svobodně zvoleným procentem z jejich příjmů
(např. jedním procentem, pokud přibližně asi tolik již tak jako tak dávají farnosti např. ve sbírkách
apod.) a pak aby každý rok toto procento navýšili o nějakou jim přiměřenou hodnotu (řekněme např. o
půl procenta ročně). Takto pak může dotyčná domácnost letos přispívat farnosti jedním procentem ze
svých příjmů, příští rok pak 1,5 %, následující rok pak 2 % atd. Tím je dosaženo dvou věcí. Pomáhá to
navýšit procento příspěvku té které domácnosti postupně, což je psychologicky méně odrazující, a
zároveň tento postup umožní, aby příslušné procentuální navýšení bylo v souladu s předpokládaným
navyšováním celkových příjmů domácnosti. Tento přístup, jestliže je podpořen zvěstí o teologických a
duchovních základech správcovství, je plodnější než trvání na dávání celých desátků, protože je méně
odrazující. A domácnost, která v této strategii vytrvá delší dobu, těchto desátkových standardů nakonec
také dosáhne.
Dárcovské závazky
Rozvoj správcovství ve farnosti nemůže spoléhat jen na nějaké náhodné spontánní aktivity. Farníci
musí být konkrétně vyzváni, aby vážně zvážili navýšení jejich příspěvku z jejich času, schopností a
majetku. Jedním z možných přístupů v této oblasti je vyzvat farníky k tomu, aby tento svůj závazek vůči
sobě a vůči farnosti vyjádřili formou každoročního formálního slibu (tzv. „annual pledge“, „pledging“).
Všechny dostupné studie potvrzují fakt, že farníci, kteří vykonají takovýto každoroční formální slib či
závazek, přispívají více. Avšak takovéto formální každoroční závazky v oblasti správcovství nejsou mezi
katolíky příliš populárním konceptem a mnozí je považují za výraz protestantského způsobu myšlení.
Jiným se zas nelíbí myšlenka, že by dávání mělo být nějakou závaznou povinností. Další se zas obávají,
že nějaké zatím neznámé faktory jim zabrání v tom, aby svému závazku dostáli, ačkoli téměř nikdo
nevyučuje, že takovéto závazky by měly být jakkoli vymahatelné na právní rovině. A konečně se také
vyskytuje obava, že takovýto formální závazek nějaké domácnosti by nemusel zůstat důvěrný.
Navíc k organizaci „veletrhu času a schopností“ nebo ve spojení s ním slaví některé farnosti tzv.
„neděli závazků“, o které během mše, zpravidla v průběhu přípravy darů, farníci odevzdávají formuláře
se svými ročními závazky. Některé farnosti při této příležitosti žádají své farníky, aby v tomto závazku
vyjádřili své rozhodnutí jak v oblasti času a schopností, tak v oblasti svých finančních příspěvků. Za
účelem zajištění diskrétnosti, některé farnosti pro tyto účely používají perforované formuláře, které
umožňují oddělit část se jménem a adresou od části s vyplněným závazkem v oblasti finančních

zdůrazňuje, že přednější je samozřejmě „právo, milosrdenství a věrnost“. Avšak tím SZ příkazy (a tudíž ani příkaz o
dávání desátků) neruší, pouze obnovuje a dovršuje jejich vnitřní smysl: „Toto bylo třeba dělat a tamto nezanedbávat“ (Mt 23,23;
srov. Mt 5,17-20). Je otázka, zda ve SZ velmi propracovaná (viz pozn. č. 21) a takto ve světle NZ kriticky chápaná
teologie desátků by přeci jen nebyla velmi dobrým motivačním a orientačním vodítkem pro rozvoj křesťanského
správcovství, i když vlastní příkaz by zde byl brán mnohem volněji. Je však také pravda, že je třeba zvážit, zda
v katolickém prostředí by jen onen pojem „desátky“ nevyvolával spíše averzi.
23 I tato „módní vlna“ je však uvnitř sebe velmi diferencovaná a mnoho ze zastánců teologie desátků doporučuje přesně to,
co autor říká v následujícím odstavci (kde navíc jako určitý ideál sám autor nakonec připouští „dosažení desátkových
standardů“) – postupné proporcionální zvyšování darovaného procenta; viz např. materiály o správcovství
z evangelikálních na stránkách České evangelikální aliance (www.ea.cz/spravcovstvi/index).
24 V našich podmínkách to bude nejspíše ještě méně. Podle diecézních statistik v roce 2001 v plzeňské diecézi ve více jak
třetině farností se průměrný příspěvek do nedělní sbírky na hlavu pohyboval mezi 5 a 8 Kč, ve čtvrtině farností mezi 9 a
12 Kč a jen v jednotlivých případech přesahoval 20 Kč. V případě, že bychom průměrný příjem pro jednoduchost
počítali kolem 10 tis. Kč, jednomu procentu by odpovídalo 25 Kč na hlavu za neděli. Viz P. Hruška, Reform and Renewal:
Theological Reflection on Organising Pastoral Ministry in the Diocese Pilsen (MA Thesis Submitted to Dublin City University,
August 2002) 193.
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příspěvků. Jiné farnosti, zdůrazňující, že tyto závazky farníků jsou především záležitostí mezi nimi a
Bohem, tyto ještě zalepené obálky následně veřejně symbolicky spalují.
Tento koncept dárcovských závazků vyvolává nejméně námitek, pokud je součástí celkového širšího
pojetí správcovství. Pak se může stát příležitostí k vnitřní proměně, příležitostí ke zvážení všeho toho,
co pro nás Bůh vykonal. Zasazeny do tohoto duchovního kontextu, dárcovské závazky se tak stávají
posvátným, spíše než sekulárním aktem.

SHRNUTÍ: DESET ZPŮSOBŮ ROZVOJE DÁRCOVSTVÍ VE FARNOSTI
Poměrně krátká studie jako je tato nemůže pokrýt všechna možná témata související s tak komplexní
oblastí jako je dárcovství ve farnosti. Na závěr připojujeme deset souhrnných tipů pro farnosti, které si
přejí navýšit finanční příspěvky farníků.
1) Aktivní zapojení faráře do procesu rozvoje správcovství
Mnozí faráři se cítí nepříjemně, mají-li žádat své farníky o peníze. Avšak je téměř nemožné realizovat
jakýkoli efektivní správcovský program bez aktivní vůdcovské podpory faráře. Jestliže farář není
schopen či ochoten s lidmi komunikovat o tom, že dárcovství je důležité, mnozí farníci si z toho
odnesou přesvědčení, že důležité není. Avšak zapojení faráře musí být větší než každoroční kázání na
téma správcovství. Správcovství musí být, v souladu s nedělními texty, příležitostně se vracejícím
tématem. Faráři si potřebují stále uvědomovat, že správcovství je důležité jak pro finanční zdraví
farnosti, tak pro duchovní zdraví farníků.
2) Prohloubení spojení mezi spiritualitou a dárcovstvím
Nejlepšími dárci v jakékoli farnosti jsou ti, kteří dávají motivováni svým vztahem k Bohu, ne ti, kteří
finančně přispívají na základě pocitu viny nebo povinnosti. Je důležité, aby farníci nechápali
správcovství jako nějaký další fundraisingový trik, avšak stejně tak nebezpečné je pro ně vnímat je tak,
že v nich vyvolává až magická očekávání ohledně automatického růstu požehnání v jejich materiální
situaci. Správcovství musí být prezentováno jako celostný přístup k procesu duchovní obnovy, který
nás vyzývá, abychom zvážili roli, jakou v našem životě hraje to, co vlastníme.
3) Zdůrazňování poslání farnosti spíše než jejího rozpočtu
Pro farníky je velmi jednoduché se zamotat do složitostí rozpočtu farnosti a svázat své dárcovství
s takto rozpočtově vnímanými potřebami farnosti. Vedení farnosti se proto musí snažit, aby pozornost
farníků přesměrovalo od farního rozpočtu a konzumní mentality, která je v pozadí této pozornosti, a
zaměřilo jejich pozornost na poslání farnosti a na vizi toho, kam farnost směřuje a čím se může stát.
Koncept správcovství formuluje standardy, kterými lze poměřovat celý život i službu farnosti. Farníci,
kteří přijmou poslání a vizi farnosti za své budou i ve své finanční podpoře farnosti velkorysejší než ti,
kteří jsou motivováni jen tím, že mají svým dílem přispět k naplnění letošního rozpočtu.
4) Formace ke správcovství zasahující všechny farníky
Nejen, že se podpora rozvoje farního správcovství musí stát trvalým celoročním důrazem, ale také
tento proces musí obsahovat prvky přiměřené všem rozličným skupinám ve farnosti. Manželské páry
potřebují slyšet správcovské poselství způsobem, který je přiměřený jejich specifické situaci, avšak totéž
potřebují i lidé žijící bez partnera, ovdovělí, rozvedení či farníci žijící v manželské odluce, stejně tak jako
děti a mládež. Každé z těchto skupin musí být pomoženo porozumět vztahu mezi jejich vírou a
bohatstvím, kterým je Bůh obdaroval.
5) Stejný důraz na dárcovství času, schopností i financí
Je velmi snadné upadnout ve farnosti do pokušení zdůrazňovat dimenzi finančního dárcovství více než
ostatní dvě (dárcovství času a schopností). Nakonec i ta nejbohatší farnost by našla nějaké možnosti,
jak vylepšit svůj život, kdyby měla ještě více prostředků, a většina farností co se týče financí žije na
hraně únosnosti. Avšak farníci velmi dobře vidí pod takovouto fasádu a jestliže všechno, o čem slyší, je
jen finanční stránka, budou správcovství považovat jen za další fundraisingový trik. Nejhlubší ovoce
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správcovství, proměněné způsoby vnímání, proměněné postoje a proměněné životy, neuzraje, jestliže
farníci nejsou vyzýváni, aby zhodnotili užívání svého času a schopností, stejně jako užívání svého
majetku a financí.
6) Povzbuzování k proporcionálnímu růstu v dávání
Mnozí profesionálové aktivní v oblasti správcovství vyučují poselství o desátcích. Avšak jak jsme
popsali již výše, příkaz desátků není až tak biblicky podložen, jak by nás někteří rádi přesvědčili (Ježíš
nikdy nevyučoval povinnost dávat desátky).25 Z praktického hlediska je nerealistické myslet si, že by se
nám mohlo podařit dnešní katolíky praktikující velmi nízkou úroveň dárcovství (typicky se pohybující
kolem jednoho procenta z příjmu darovaného jejich církvi) proměnit v lidi dávající hned celé desátky.
Plodnějším přístupem je potkat se s nimi tam, kde momentálně jsou, a povzbudit je
k proporcionálnímu postupnému navyšování svých příspěvků. Učte je začít vnímat své dárcovství
z pohledu určité procentuální části jejich příjmů a pak je požádejte, aby zvážili možnost toto procento
každým rokem o něco málo (třeba jen o půl procenta) zvýšit. Tento přístup si získá mnohem větší
sympatie mezi lidmi v kostelních lavicích.
7) Povzbuzování k dárcovským závazkům
Vysoké procento katolíků (podle jednoho odhadu téměř 40 % těch, kdo přispívají do nedělní sbírky)
výši svého aktuálního týdenního příspěvku zakládá na tom, co si mohou ten který týden zrovna dovolit.
Pokud si některý týden mohou dovolit jen málo nebo nic, pak také přispějí jen málo nebo nic. Katolíci
se potřebují naučit zavázat se vůči svým farnostem ke stálým finančním příspěvkům. Pokud chtějí vzít
své správcovství vážně udělat na této cestě hlubokou, život proměňující zkušenost, potřebují se i v této
oblasti zavázat vůči sami sobě a vůči své církvi. Žádat farníky o to, aby svoji ochotu finančně přispívat
jednou za rok podložili jasně zformulovaným závazkem je jedním ze způsobů, jak jim pomoci
realizovat tuto věrnost vůči sobě i vůči Bohu. Pro mnoho z farníků je toto koncept, který je jim cizí. Je
proto třeba je zbavit obav tím, že pochopí, že nikdo je nebude kontrolovat, jak svůj závazek plní či
neplní, a nikdo je nebude žádným způsobem nutit k jeho dodržování, protože tento závazek je
především záležitostí mezi nimi a Bohem. Jestliže je součástí žádosti o vyjádření každoročního závazku
nejen finanční příspěvek, ale také ostatní dvě komponenty správcovství, dárcovství času a schopností,
pomůže to vyslat signál, že správcovství není jen obyčejnou fundraisingovou metodou.
8) Podpora účelových sbírek jako součásti správcovství
Biskupové USA organizují nebo podporují jednu speciální účelovou sbírku za měsíc. Tyto centrálně
vyhlašované či podporované účelové sbírky pomáhají podporovat jádro sociální služby církve. Zahrnují
vytváření finančním podpory programů jako je např. podpora zahraničních či domácích misií, kampaň
na podporu humanitární pomoci, kampaň pro Latinskou Ameriku apod.26 Toto vše jsou programy
s velmi širokým záběrem. Bylo prokázáno, že ti, kdo patří do farností, kde je zdůrazňován koncept
správcovství jako orientace pro utváření osobních životů farníků, do těchto centrálních účelových
sbírek přispívají více než ostatní. Zdá se, že tento jev funguje podobně i v jiných oblastech
náboženského dárcovství. To znamená, že např. institut každoročního dárcovského závazku pozitivně
ovlivňuje dárcovství pro centrální účelové sbírky. Bylo prokázáno, že ti, kteří tyto závazky uzavírají,
nejen že více přispívají své vlastní farnosti, ale jsou velkorysejší i při přispívání do účelových sbírek.
Mnozí faráři upřímně přiznávají svoji zdrženlivost vůči účelovým sbírkám, protože jsou přesvědčeni, že
peníze do nich tekoucí pak chybí v sumě příspěvků určených pro farnost. Toto je však mýtem
podloženým pouze anekdotickou evidencí. Konkrétní data ukazují, že ti, kteří jsou štědřejší vůči své
farnosti, také více přispívají do účelových sbírek. Dárcovství vůči farnosti a dárcovství na ostatní účely
jsou komplementární, vzájemně se podporující aktivity, ne aktivity, které by si vzájemně konkurovaly či
mezi kterými by si lidé vybírali jen jednu z nich. Praktické žití poselství správcovství se nezastavuje na
hranicích farnosti.

25
26

Viz ale pozn. č. 21 až 23.
Podrobně viz např. http://www.usccb.org/nationalcollections (National Collections); http://www.usccb.org/cchd
(Catholic Campaign for Human Development); http://www.usccb.org/crscollection (Catolic Relief Services Collection).
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9) Průhlednost a vykazatelnost ve všech finančních otázkách farnosti
Katolíci uznávají, že skrze svůj křest mají nejen právo, ale také zodpovědnost za to, aby nějakým
způsobem měli účast na tvorbě důležitých rozhodnutí ve farnosti, včetně oblasti zahrnující finanční
záležitosti. Tato zodpovědnost je širší než pouhá potřeba být informován a zahrnuje potřebu účastnit
se konzultací a mít možnost přímo tato rozhodnutí ovlivnit. Proces sdíleného rozhodování ve farnosti
lze v mnohém považovat za rozšíření konceptu správcovství. Bylo by těžké rozvinout farnost žijící
plodné správcovství, jestliže by všechna důležitá rozhodnutí byla přijímána někde mimo hlavy a životy
farníků. V nejlepším případě by výsledkem takovéto situace mohli být farníci s neúplným a nezralým
pojetím správcovství.
10) Podpora skrze pozůstalost farníků jako součást správcovství
Mnozí farníci během svého života přispívají na církev velmi málo, a to díky obavě, že pokud by
přispívali více, nebudou mít dostatek prostředků na zabezpečení ve stáří. Kazatelé nám často
připomínají, že „majetek si nemůžeme vzít s sebou do hrobu“. Jako součást jejich správcovské zvěsti by
faráři měli pomáhat farníkům přemýšlet o hodnotách, které by chtěli podporovat i po své smrti.
Existuje více různých přístupů, které mohou farníci používat, chtějí-li prokázat dobré správcovství
prostřednictvím své pozůstalosti. Kromě pamatování na farnost v závěti mohou farníci určit farnost
jako oprávněnou osobu při likvidaci životní pojistky nebo učinit takový druh pořízení, který umožňuje
darovat nějakou nemovitost charitativní organizaci a zároveň zajišťuje doživotní právo na jeho užívání
či na trvalý příjem.27 Navíc k užitku, který takovéto přístupy přinášejí pro farnost, některé z nich také
s sebou nesou možnost podstatných daňových výhod.

ZÁVĚREČNÉ POVZBUZENÍ
Správcovství je během na dlouhou trať. Farnost, která v této oblasti začíná od nuly, musí počítat s tím,
že to potrvá 5 – 7 let, než tam tento koncept zdomácní. Avšak užitek, který to přinese, jak duchovní,
tak finanční, tuto námahu mnohonásobně vynahradí.

27

V USA pro to existuje institut nazvaný Charitable Remainder Trust, viz http://www.charitableremaindertrust.com.

18

BIBLIOGRAFIE
Prameny uváděné ve studii
Clements, Justin C., Stewardship: A Parish Handbook, Ligouri, MO: Logouri Publications, 2000.
Hoge, Dean R. (ed.), Patrick H. McNamara, Charles E. Zech & Michael J. Donahue, Money Matters:
Personal Giving in American Churches, Louisville: Westminster/John Knox Press, 1996.
Jeavons, Thomas H. & Rebekah Burch Basinger, Growing Givers‘ Hearts: Treating Fundraising as Ministry,
San Francisco: Josuy-Bass Publishers, 2000.
McNamara, Patric H., More Than Money: Portraits of Transformative Stewardship, Washington D.C.: Alban
Institute Press, 1999.
Murhpy, Thomas J., „Giving From the Heart: Stewardship as a Way of Life,“ New Directions for Religious
Fundraising, No. 17, 1999, 21 – 33.
Stewardship: A Disciple’s Response, A Pastoral Letter an Stewardship, k dispozici na
http://www.usccb.org/stewardship/disciplesresponse.pdf, viz také další materiály na
http://www.usccb.org/stewardship.
Transformation: A Newsletter of The Centrer For Parish Development, Vol. 3, No. 2, 1996.
Zech, Charles E., Why Catholics Don’t Give… And What Can Be Done About It, Huntington, IN: Our
Sunday Visitor Press, orig. 2006, aktualizované vydání 2006.
Zech, Charles E., „Developing Stewards in a Parish Setting,“ The Parish Management Handbook: A
Practical Guide for Pastors, Administrators, and Other Parish Leaders, Mystic, CT: TwentyThird Publications, 2003, 154 – 172.
Další prameny
Cahalan, Kathleen A., Projects that Matter: Successful Planning & Evaluation for Religious Organizations,
Bethesda, MD: The Alban Institute, 2003.
Debergé, Pierre, Peníze v Bibli, edice biblistika, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
Douglass, Klaus, Gottes Liebe feiern: Aufbruch zum neuen Gottesdienst, Edition „Kirche für morgen“
Gemeinde natürlich entwickeln, Emmelsbüll: C & P Verlag, 20033.
Hyánek, Vladimír, Simona Škrabalová & Markéta Řežuchová, Rozbor financování nestátních neziskových
organizací z vybraných veřejných rozpočtů: Metody, problémy, řešení, Centrum pro výzkum
neziskového sektoru, v příloze další literatura, k dispozici na http://www.ecvns.cz/soubory/Rozbor_metody_problemy_reseni.pdf, více viz http://www.ecvns.cz.
Morneau, Robert, Theology of Stewardship, k dispozici na
http://www.gbdioc.org/pg/spiritualityStewardshipTheology.tpl.
Polačková, Zuzana, Fundraisingové aktivity: Jak získat finanční prostředky od místní komunity, Praha: Portál,
2005.
Schwarz, Christian A. & Christoph A. Schalk, Příručka pro realizaci programu Přirozený růst církve, Praha:
Luxpress, 2003.
Schwarz, Christian A., Přirozený růst církve: Průvodce osmi základními vlastnostmi zdravých sborů, Praha:
Luxpress, 2000.
Svoboda, Cyril, „Nebojme se konečně začít“, otevřený dopis Cyrila Svobody k financování
katolické církve, k dispozici např. na http://www.cyrilsvoboda.cz.
Svoboda, Cyril, „Pokračujme dál,“ článek zaslaný týdeníku Respekt, kde vyšel v upravené verzi
dne 26. 8. 2007, k dispozici např. na http://www.cyrilsvoboda.cz.
19

Svoboda, František & Tomáš Rosenmayer, Úvod do ekonomiky církevních organizací, projekt Ekonomika
církví a náboženských organizací, Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Brno,
2004, v příloze další literatura, k dispozici na http://www.ecvns.cz/soubory/Uvod_do_ekonomiky_cirkevnich_organizaci.pdf, více viz
http://www.e-cvns.cz.
Tošner Jiří & Olga Sozamská, Dobrovolníci a metodika práce s nimi, Praha: Portál, 2006 druhé vydání.
Zech, Charles E., „Population shifts pose problems, opportunities for church finance,“ National Catholic
Reporter, August 12, 2005,
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1141/is_36_41/ai_n15383915
Zech, Charles E., „When parish giving goes electronic, giving goes up,“ National Catholic Reporter, Januar
27, 2005, http://findarticles.com/p/articles/mi_m1141/is_13_42/ai_n16100974
Internetové zdroje
Katolické:
www.catholicstewardship.org (International Catholic Stewardship Council)
www.villanova.edu/business/excellence/churchmgmt (Center for the Study of Church Management)
www.usccb.org/stewardship (USCCB an Stewardship)
www.catholicsteward.com (Catholic Stewardship Consultants)
www.marian.edu/stewardship/about.shtml (Marian College Center for Catholic Stewardship)
Nekatolické:
www.ea.cz/spravcovstvi/index (Správcovství a finance na stránkách České evangelikální aliance)
money.crosswalk.com (stewardship resources and ideas for families)
www.biblicalstewardship.com (Rick Kornmeier, Stewardship Specialist)
www.goodsenseministry.com (the Good Sense Money programme)
www.christianitytoday.com/bcl/areas/stewardship (stewardship resources)
www.mcconkey-johnston.com (McConkey/Johnston International, Redina Kolaneci)
www.missionalchurch.org (Center for Parish Development)
www.stewardship.org (resources and event from CSA/USA)
www.stewardshipforum.org (stewardship materials and events)

20

