Informace EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI
HMOTNÉ HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – rok 2017

A)

PŘÍJMY:

V nedělních sbírkách jsme v naší farnosti přispěli celkovou částkou:
289.100,- Kč
Z těchto sbírek se financuje provoz kostela i fary: režie, bohoslužebné věci, kancelář, opravy… S výjimkou
farností, které úspěšně podnikají nebo mají významný příjem z pronájmu (lesa, zemědělské půdy, budov apod.),
jsou tyto sbírky hlavním příjmem farností.
Pravidelné měsíční sbírky na rekonstrukci fary činily:
206.150,- Kč
Veškeré tyto prostředky byly použity výhradně účelově, tedy na splacení dluhu za rekonstrukci naší fary.
(Moravská Nová Ves 78.000,- Kč, Hrušky 78.300,- Kč a Týnec 49.850,- Kč)
Příspěvky od obcí činily:
Touto částkou přispěla obec Týnec na vodovodní přípojku do kostela.

60.000,- Kč

Účelové sbírky k odeslání:
168.150,- Kč
na bohoslovce (19.250,-), misie (34.250,-), charitativní účely (19.200,-), Haléř sv. Petra (24.550,-), Biblické dílo
(6.400,-) a na pastoraci (64.500,-). Všechny byly v plné výši odeslány na biskupství, které je ve jménu celé
diecéze společně předává organizacím, pro které byly určeny.
Nájem za věž farního kostela pro T-mobile

96.450,- Kč

Nájem za zemědělskou půdu, kterou farnost vlastní

10.657,- Kč

Dary:
152.500,- Kč
Jsou dary farníků, kterými přispěli farnosti, mimo sbírek v kostele. (Dar 40.000,- Kč je účelově vázán na
vybudování zalévání zeleně před farním kostelem) Všem dárcům za ně vyslovujeme srdečné „Pán Bůh zaplať!“
Ostatní příjmy:
utvářejí úroky z běžného účtu.
Náhrada od pojišťovny: (v tomto roce nebyla vyplacena)

PŘÍJMY CELKEM:

298,- Kč
0,- Kč

983.305,- Kč

Poděkování patří také obci Hrušky, která financovala nový plynový kotel a opravu topení, čalounění a
úpravu laviček a čalounění zpovědnice (na kterém se již pracuje a mělo by být hotové začátkem roku
2018) v kostele v Hruškách, který je ve vlastnictví obce. Začátkem roku 2018 budou ještě pořízeny
v kostele v Hruškách nové židličky k lavicím.
Poděkování patří také obci Týnec za účelový dar 60.000,- Kč na přivedení vody a zbudování úklidové
místnosti v kostele v Týnci.
Poděkování patří také obci Moravská Nová Ves za financování terénních úprav okolí farního kostela
(chodník, zeleň, stromky, osvětlení (bude se dělat začátkem roku 2018), lavičky, odvodnění
prostranství…) v celkové výši přes 300.000,- Kč.

B)

VÝDAJE:

Vybavení a opravy fary:
119.199,- Kč
Tato částka je souborem všech nákladů spojených s nutným vybavením a opravami naší fary. Největší částka
byla za nové dveře na faře - 3 ks vchodové a 3 ks interiérové a nová okna do „zpěvárny“ (89.760). Další část je
za kamerový systém na faře (8.031).
Opravy kostelů:
Všechny opravy v kostelích (hlavně: oprava topení ve farním kostele - 16.765)

29.198,- Kč

Vodovodní přípojka do kostela v Týnci:

68.450,- Kč

V částce jsou všechny výdaje (úklidová místnost, zapojení vody, jímka, elektroinstalace), v následujícím roce se
ještě dodělá zárubeň a dveře, osvětlení, obklady a sanita - cca 15.000,- Kč)
Vybavení kostelů:
Hlavní výdaj byl na pořízení koberců do kostelů (93.316)

107.004,- Kč

Režie – dodávka energií (elektřina a plyn):
Z toho kostel a fara MNV (65.916), kostel Týnec (28.160) a kostel Hrušky (19.173).

113.249,- Kč

Režijní náklady:
75.546,- Kč
Je to soubor všech nákladů, které farnost musí v běžném roce uhradit. Zvláště je to úhrada za telefon, internet,
nákup spotřebního materiálu do kanceláře (toner do tiskárny, papíry, …), pojištění fary, místní poplatky, daně…
(nejvyšší částky: daně 23.000 a pojištění kostelů a fary 14.000)
Bohoslužebné výdaje:
Zahrnují nákup hostií, mešního vína a liturgických pomůcek (knihy, zvonky, svícny, svíce, …)

27.678,- Kč

Odeslané sbírky:
103.650,- Kč
Jsou souborem všech účelových sbírek, které byly odeslány na biskupství, které je ve jménu celé diecéze
společně předává organizacím, kterým byly určeny.
Odeslaný příspěvek na pastoraci a kněze (odesláno na biskupství):

118.087,- Kč

Vrácení půjčky:
Vrácení půjček na rekonstrukci fary.

200.000,- Kč

962.061,- Kč

VÝDAJE CELKEM:

C)

ZÁVAZKY FARNOSTI:

ZÁVAZKY CELKEM:

0.00,- Kč

POKLADNA A BĚŽNÝ ÚČET:

-

počáteční stav k 01.01.2017:
konečný stav k 30.12.2017:

74.886,- Kč
96.130,- Kč

V roce 2017 nám vichřice poškodila střechu farního kostela v MNV. Byl osloven pan Hlaváč,
který střechu na kostele dělal před 12 lety s prosbou o opravu, ale z časových důvodů nám střechu
odmítl opravit. Následně jsme oslovili pana Řehoře, který nejdříve opravu slíbil, ale po dvou měsících
od ní odstoupil. Střecha se bude tedy spravovat až po novém roce. Práce bude dělat firma pana Hrbáče
z Brna: Střechy - 1. slezská.
Podobně byla (v menším rozsahu) poškozena i střecha na kostele v Týnci. Spravovat ji bude
po novém roce stejná firma z Brna.
Veliké poděkování patří chlapům a všem, kdo nám pomohli s provizorní opravou střechy na
kostele, aby nám do kostela nezatíkalo. „Pán Bůh zaplať!“.

Adopce na dálku v roce 2017

Naše farnost je od roku 2015 zapojena do projektu Diecézní charity Hradec Králové s názvem
„Adopce na dálku“. Částkou, kterou přispějeme (měla by být od r. 2017 6.500,- Kč za rok na jedno
dítě), podporujeme naše adoptované děti při studiu na škole v jejich vlasti. Částka na šk. rok 2018/19
byla odeslána v prosinci 2017. K 30.12.2017 bylo vybráno 21.300,- Kč (M.N.Ves), 8.950,-Kč (Týnec),
14.600,- Kč (Hrušky). Děkujeme za vaše dary. V obci M.N.Ves máme pod svou ochranou 3 děti,
v Hruškách 3 děti a v Týnci 2 děti. Vzhledem k tomu, že bychom měli posílat od roku 2017 na jedno
dítě částku 6.500,- Kč, budeme v následujícím roce sponzorovat o dvě děti méně: V Týnci nám
zůstane 1 dítě, v Hruškách 2 děti a v Moravské Nové Vsi 3 děti.

Naše adoptované děti (Moravská Nová Ves):
dívka Vaishnavi a Patil, 11 let
chlapec Savio D´Souza, 11 let
chlapec Suchith Karigara, 10 let

Naše adoptované děti (Týnec):
dívka Christina F. Bhimannavar, 11 let
chlapec Nevile Fernandes, 9 let (od šk. roku 2019 sponzorovat nebudeme - nevybralo se na něj)

Naše adoptované děti (Hrušky):
dívka Svitlana Fernandes, 10 let
chlapec Manjunath Mundinmani, 15 let (od šk. roku 2019 sponzorovat nebudeme - nevybralo se na něj)
chlapec Savio Inas. Lobo, 11 let

