Informace pana faráře a Ekonomické rady farnosti
HMOTNÉ HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – rok 2018

A)

PŘÍJMY:
2018

V nedělních sbírkách jsme v naší farnosti přispěli celkovou částkou:
226.350,- 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 do fondů na opravy kostelů a fary činily:
(Moravská Nová Ves 91.900,- Kč, Hrušky 83.100,- Kč a Týnec 76.000,- Kč)

251.000,- Kč

Příspěvky od obcí činily:
137.500,- Kč
Touto částkou přispěla obec Týnec na nový kotel do kostela a obec MNV na restauraci soch před kostelem.
Účelové sbírky k odeslání:
189.250,- Kč
Na bohoslovce (17.500,-), misie (29.250,-), charitativní účely (7.650,-), Haléř sv. Petra (22.750,-), Biblické dílo
(8.000,-), na repatriaci (návrat migrantů do jejich vlasti) (28.450,-) a na pastoraci a kněze (75.650,-). 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 :
Nájem za zemědělskou půdu, kterou farnost vlastní:

144.675,- Kč
32.123,- Kč

Dary:
135.200,- Kč
Jsou dary farníků, kterými přispěli farnosti, mimo sbírek v kostele. Všem dárcům za ně vyslovujeme srdečné
„Pán Bůh zaplať!“
Dotace:
202.000,- Kč
Dotace od MK ČR ve výši 101.000,- Kč a dotace od JMK ve výši 101.000,- Kč na restauraci soch sv. Václava a
Floriána v Moravské Nové Vsi.
Ostatní příjmy:
Utvářejí úroky z běžného účtu.
Náhrada od pojišťovny:

998,- Kč
95.260,- Kč

Dary od lidí, kteří chtěli přispět na výstavbu garáže:
237.000,- Kč
Aby nebyla farnost zatížena výstavbou garáže, aby se na její stavbě nemuseli podílet farníci, po oslovení cizích
lidí dostal pan farář od nich účelově vázáné prostředky ve výši 237.000,- Kč. Proto bylo v červnu 2018 možné
přistoupit ke stavbě garáže, kterou fara postrádá. (Původní garáž je nevyhovující – nevejde se do ní auto.)
PŘÍJMY CELKEM:

1.651.356,- Kč

Poděkování patří také Městysu Moravská Nová Ves za příspěvek na restaurování soch (124.844,- Kč).
Veliké poděkování patří Obci Hrušky, která financovala v roce 2018 výmalbu kostela v Hruškách
(68.800,- Kč) a také pořídila nové židličky do kostela a uhradila i čalounění zpovědnice.
Poděkování patří také Obci Týnec, která nám přispěla na nový plynový kotel v kostele (19.500,- Kč).

B)

VÝDAJE:
2018

Vybavení a opravy fary:
170.314,- Kč
Nejvyšší částka byla za zateplení farního sálu a dvou bytů na vrchním patru (82.000). Další významná část je za
výměnu posledních starých střešních oken (49.000) a také za výměnu třech interiérových dveří (22.000).
Opravy kostelů:
271.990,- Kč
(MNV: 111.841,- Kč – střecha, okna, čalounění laviček, zpovědnice, nové osvětlení presbytáře i kostela, …
Týnec: 153.709,- Kč –střecha, sakristie (dodělání WC), plynový kotel, čalounění zpovědnice, socha Panny Marie…
Hrušky: 6.440,- Kč)
Restaurace soch sv. Floriána a Václava v MNV:

326.844,- Kč

Vybavení kostelů:

50.574,- Kč

Režie – dodávka energií (elektřina a plyn):

92.939,- Kč

Režijní náklady:
47.167,- 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…
Bohoslužebné výdaje:
55.077,- Kč
Zahrnují nákup hostií, mešního vína a liturgických pomůcek (včetně zlacení liturgických nádob v Hruškách)
Odeslané sbírky:
113.600,- 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):

121.099,- Kč

Výstavba garáže:

140.503,- Kč

Výdaje na pastoraci:

1.438.073,- Kč

VÝDAJE CELKEM:

C)

47.966,- Kč

ZÁVAZKY FARNOSTI:

ZÁVAZKY CELKEM:

0.00,- Kč

POKLADNA A BĚŽNÝ ÚČET:

-

počáteční stav k 01.01.2018:
konečný stav k 31.12.2018:

148.831,- Kč
362.114,- Kč

Fondy na opravy kostelů a fary
K 31.12.2018 má naše farnost naspořeno ve fondech na opravy kostelů a fary následovně:
•

Moravská Nová Ves:
37.950,- Kč
(průměrná měsíční sbírka v roce 2018 byla ve výši 7.658,- Kč)

•

Hrušky:
31.550,- Kč
(průměrná měsíční sbírka v roce 2018 byla ve výši 6.263,- Kč)

•

Týnec:
-3.100,- Kč
(průměrná sbírka v roce 2018 byla ve výši 6.333,- Kč)

Adopce na dálku v roce 2018
Naše farnost je od roku 2015 zapojena do projektu Diecézní charity Hradec Králové s názvem
„Adopce na dálku“. Částkou, kterou přispějeme (6.500,- Kč za rok na jedno dítě), podporujeme naše
adoptované děti při studiu na škole v jejich vlasti. Částka na šk. rok 2019/20 byla odeslána v prosinci
2018. K 31.12.2018 bylo vybráno 23.450,- Kč (M.N.Ves), 16.700,-Kč (Týnec), 22.450,- Kč (Hrušky).
Děkujeme za vaše dary. V obci M.N.Ves máme ve své péči 3 děti, v Hruškách 3 děti a v Týnci 2 děti.
Po odeslání příspěvku v prosinci 2018 nám zbylo ve fondu:

•
•
•

Moravská Nová Ves: 3.950,- Kč
Hrušky:
2.950,- Kč
Týnec:
3.700,- Kč

Prostředky budou započteny pro rok 2019.

Ostatní (sdělení pana faráře):
Jsem rád, že v jednotlivých obcích naší farnosti jsme si dokázali vytvořit fond na opravy a údržbu
našich kostelů, a že v těchto fondech máme připravené prostředky k menším opravám.
Jsem vděčný i všem, kdo přispívají v projektu Adopce na dálku 8 dětem, které si naše farnost vzala do
péče. I tento rok jsme, díky štědrosti vás všech, mohli poslat do Indie částku 52.000,- Kč. A i když se do
poslední chvíle muselo čekat na to, zda-li tuto částku budeme mít ve všech obcích, nakonec to
dopadlo dobře a do nového roku jsme vstoupili s malým přebytkem.
Výstavba garáže – tato stavba nebyla financována z prostředků farnosti. Materiál i práce byly
financovány z darů mých přátel. Farnost a farníci na výstavbu garáže nemuseli přispět ani 1,- Kč.
Farníkům děkuji za brigády, které na stavbě odpracovali. Tuto garáž jistě budou rádi využívat i další
kněží, kteří budou ve farnosti působit. Na postavení garáže jsem dostal od rodiny, známých a přátel
celkem 237.000,- Kč a mám přislíbených ještě 30.000,- Kč, celkem tedy 267.000,- Kč. Výstavba garáže
zatím vyšla jenom na 140.000,- Kč (mnohé práce jsme udělali svépomocně), to znamená, že máme na
její dokončení připravené prostředky ve výši 127.000,- Kč. Protože veškeré prostředky, které jsem
dostal, byly určeny výhradně na výstavbu garáže, budou zbylé prostředky, které nebudou vyčerpány,
vráceny jejich dárcům.
Oznámení o ukončení členství v ERF: Dne 13.12.2018 se písemným sdělením vzdal funkce člena
Ekonomické rady farnosti JUDr. Rostislav Silný. Jeho rezignaci jsem k 31.12.2018 přijal.
Členové ERF k 1.1.2019:
•
•
•

Za Hrušky: Bc. Jana Filipovičová,
Za Týnec: Mgr. Hana Zoubková
Za Moravskou Novou Ves: Ing. Pavel Fojtík.

Na závěr bych chtěl poděkovat členům ERF, za jejich přínos a pomoc v roce 2018 při správě majetku
farnosti, při péči o zdroje příjmů a starosti o zajištění potřeb farnosti.
Moje poděkování patří také všem ostatním, kteří pomáhají farnosti v brigádách, při udržování okolí
kostelů nebo i fary. Poděkovat chci všem, kdo pečují o naše kostely: kostelníkům, varhaníků, těm kdo
zajišťují výzdobu nebo úklid kostelů a fary, těm, kdo pomáhají při přípravách pastoračních akcí (farní
ples, setkání mládeže, poutě, vedení ministrantů, farní den, koncerty v kostelích, akce pro děti, farní
tábory…), všem těm, kteří pravidelně přispívají farnosti v nedělních sbírkách, kdo farnosti přispěli
nějakým darem, no a zvlášť těm, kteří na naši farnost myslí a naše společné snažení doprovázejí svými
modlitbami. Pán Bůh zaplať!

Co nás čeká v roce 2019? (800.000)
Moravská Nová Ves: (425.000)
vyřešení zdroje vody na závlahu kolem kostela (20.000)
nové ovládání zvonů - elektromagnet (320.000)
restaurování Betléma (15.000)
mříž v kostele (70.000)

Týnec: (130.000)
oprava Betlému (do 5.000)
výměna metalhalogenového osvětlení v presbytáři kostela (5.000)
výměna motoru na varhanách (60.000)
čalounění lavic (cca 50.000 – bude upřesněno dle nabídky)
renovace dveří u sakristie + vyřešení zárubně (10.000)
venkovní okna na věži kostela (bez návrhu)
řešit fasádu a odvlhčení kostela (bez návrhu)

Hrušky: (45.000)
nový lustr (kostelní – křišťálový) (45.000)

Moravská Nová Ves - fara: (200.000)
II. etapa zateplení stropu na faře (cca 80.000)
výstavba garáže pro automobil (80.000) – není financovaná farností !
schody před farou (40.000)
oprava fasády fary (bez návrhu)

Všechny plánované akce se budou uskutečňovat na základě stanovených priorit, v závislosti na
výšce získaných finančních prostředků.

Co se nám povedlo?
Moravská Nová Ves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oprava střechy po vichřici i rozbitých skleněných výplní oken na farním kostele
instalace závlahy prostranství kolem kostela
restaurování soch sv. Václava s sv. Floriána před kostelem
čalounění ministrantských laviček
nové osvětlení v presbytáři i v lodi farního kostela
čalounění zpovědnice
restaurování dřevěného kříže vedle farního kostela
zateplení stropů podkrovních pokojů (ještě zbývá zateplit stropy v bytu kněze a nad schodištěm) kvůli
úniku tepla z budovy fary
zateplení střechy farního sálu
výstavba garáže u fary

Týnec
•
•
•
•
•

dokončení úklidové místnosti a WC v sakristii
výměna plynového kotle pro topení v kostele
úprava okolí Kostela Stětí sv. Jana Křtitele
zrestaurování a nové umístění sochy Panny Marie před kostelem
čalounění zpovědnice

Hrušky
•
•
•
•

výmalba kostela
nové židle do lodi kostela
pozlacení liturgických nádob
čalounění zpovědnice

Z pastoračních akcí:
Pro dospělé:
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Farní ples v Hruškách
Pouť žen do Neratova
Pouť mužů do Rajhradu
Pouť farnosti do Žarošic
Pouť na Hostýn
Farní den v MNV
Noc kostelů v MNV
5 koncertů

Pro děti a mládež:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pouť na Hostýn
Farní den v MNV
Setkání mládeže Podluží
Víkend s ministranty
Vítání Ježíška – Vánoční akademie
Tříkrálové koledování spojené se sbírkou
Fotbalové setkání ministrantů děkanátu
Pouť ministrantů do Medjugorje
Farní tábor

