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2015 2016 Poznámky k r. 2016:  2017 Poznámky k r. 2017:  

zůstatek k 1.1. 1,1 528,2 28,3 16,5  44,5  
PŘÍJMY   

Sbírky: vybrané celkem 93,8 82,8 76,7 79,7 z toho zůstává 66,3 (13,4 jsou odeslané sbírky) 113,4 z toho zůstává 104,4 

dary  16,8 70,9 14,0 227,4 200 od Biskupství na zapl.půjčky; +ost. 24,9 z toho na adopci 3,7;   Charita tříkrál.sb.7,2-na char.vyd. 

příspěvky –  52,2  905,0 5,7 od Charity – charitní fond z Tříkrálové sbírky   

zisk z plesu (dary) 0,1 6,4 4,3 2,4  7,2 cel. příjmy z plesu: 22,9; výdaje 15,7 

nájemné+ostatní 7,8 8,8 6,5 110,4 pachty 103,2; nájmy 7,2 52,9  

půjčky (příjem peněz) 1100,0 100,0 12,5 52 40 z Blanska+ 12 z Rychnova   

splátka poskytnuté půjčky (příjem)  7,7  6 z Cetviny 19,0 Omlenice, PŠ, 

PŘÍJEM CELKEM 1.270,7 276,6 1.019,0  483,6  217,4  
VÝDAJE:   

bohoslužebné svíce, víno, hostie, kvě. 24,0 20,1 23,3 26,2  26,9  

opravy kostela:  59,6 10,5 
13,3 

 
3,1 1,5 tech.projekty; 1,6 žárovky, kabely 12,9 

9,8-projekt na restaurování soch P+P, + kolky; 3,1 elektro 

materiál, 

  opravy fary a zařízení:  
496,5 

střecha 

626,6 

střecha 
12,4 8,5 

1,8 kominík; 6,1 nátěr oken+stav. úpravy ve 

skladu; 0,6 kontrola has. přístrojů 
14,5  3,2-nátěr oken; 11,3-oprava kotle 

elektřina kostel 19,8 13,9 19,6 32,6  14,2  

fara: el.,plyn,voda,topení 145,3 142,0 144,0 139,8 66,1 palivo; 58,9 el.; 14,8 voda 146,2 72,3-topení; 60,1- el.;13,8-voda 

obyvatelé fary zaplatili:(odečíst!) -166,7 -201,8 -154,4 -131,6 zaplatili obyvatelé fary -114,8 zaplatili obyvatelé fary 

úroky z půjčky+poplatky  26,3 2,9 1,8  0,7 popl. bance 

Pouť a farní den + ost.koncerty 10,0 14,7 10,2 9,8 3,7 pouť; 6,1 Farní den+biřmování 10,5 5,0 farní den; 5,5 pouť;  

občerstvení  5,5 15,9 9,2 6,4 německy mluvící rodáci 3,8 táboráky, oslavy 

telefon, internet+poštovné 16,0 13,8 14,1 15,1 13,6 telefon, internet; 1,5 poštovné 16,3 1,4 poštovné, 14,9 telefon+internet 

provoz kopírky+kancel. potřeby 21,6 17,8 16,4 10,9 9,3 kopírka; 1,6 kanc. potřeby 23,4 2,5 papír, 13,5 barva; 1,1 antivir; 4,8 servis, 1,5 kanc.potř 

katechetické výdaje- 2013-zájezd 10,6 1,8 11,6 1,4  1,5 dárky ke křtu a 1.sv.přij. 

různé 1,1 43,0 9,3 
4,5 3,8 monitor; 0,7 internetová doména 15,9 2,7 kancel.křeslo; 2,2 internetové stránky; 11-znalec.pos. na 

pozemek; 

knihy a kazety  17,1 24,0 21,4 24,3   17,0  příjem 8,5/  výdej 25,5 

časopisy 12,9 8,1 9,8 2  6,7  

pojistné 9,6  6,4 4,9  4,9  

děti Ktiš+dět. zájezdy  8,0 2,5 15,6 21,1  7,5 Ktiš; 13,6 Krakov-setkání s papežem 16,9  2,0-zájezdy; 12,9 Ktiš+1,0 Mikuláš+ 1,0 občerst.-zájezdy 

charitativní výdaje (+adopce) 8,2 10,1 6,7 10,5  14,6 9,7 pomoc v nouzi jednotlivcům-z Tříkrál.sbírky;  4,9-adopce 

odvedené sbírky (misie, bohosl….) 10,1 7,2 4,3 13,4  9,0  

do fondů na biskupství-havar.+stav. 5,1 5,1 5,1 24,2 odvod na Biskupství za příjem z pachtů 51,4 odvod na Biskupství za příjem z pachtů 

drobné věci  0,3 4,4 21,0 4,1  3,2 0,7-bar.kopírování, 1,8-ochr.a čistící prostř., 0,7 drobnosti 

Poplatky a daně 3,8 3,7 1,3 5,4 
2,7 daň z nem.; 2,2 konzultace; 0,5 

rozhl.poplatek 
5,7 5,2 daně z poz.; 0,5-rozhl.poplatek 

zájezdy 16,2 -11,2 4,8 21,2 10,7 zájezdy; 10,5 farní dovolená-děti 0,9 příjem 20,3;            výdej za autobus 21,2 

splátky půjček 52,0 13,0 914,2 221 200 biskupství; 22,0  

půjčka poskytnutá   0,5   4,0 Rožmitálu 

      4,5 ostatní 

  podíly okol. farn. na režii (odečíst!) -43,0 -35,0 -112,2 -22  -79,0  

VÝDAJE CELKEM 743,6 776,5 1.030,8 458,6  253,8  

závazky (půjčky přijaté) celkem 1.671,9 1759,9 857,2 636,2    

pohledávky (půjčky vydané) celkem 13,9 6,2 6,7 0,2    

zůstatek k 31.12. 528,2 28,3 16,5 44,5 12,6-pokl + 28,9účet 8,1  



co se nám podařilo v roce 2017:  

- pokračovat v ekumenických bohoslužbách a navazovat hlubší vztahy s evangelíky 

- pokračovat ve schůzkách společenství, zvl. nedělního pro mladší a střední generaci 

- pokračovat ve společných ekumenických biblických hodinách 1x za měsíc 

- opět uspořádat křesťanský ples (díky hl. slečně Králové a dalším pomocníkům)                            

- pokračovat v tradici velikonočních večeří na Zelený čtvrtek a modlitbě v Getsemanské zahradě (s promítáním meditativních obrazů) 

- připravit několik večerů poezie s poslechem duchovní hudby 

- uskutečnit několik scének dětí při dětských bohoslužbách (i na Vánoce) 

- na společenství se pokračovalo s probíráním církevních dějin a biblických knih 

- uspořádat Noc kostelů s vystoupením žáků ZUŠ 

- organizovat pobyt pro děti na Ktiši,  

- účastnit se dětské vikariátní poutě do Zvonkové +  zajistit z našich řad hudební doprovod mše sv. 

- uspořádat přijetí a občerstvení pro německy mluvící rodáky  

- zorganizovat zájezd do Bechyně a na hrad Zvíkov 

- oslavit poutní slavnost apoštolů Petra a Pavla s odpoledním programem pro veřejnost  – ve spolupráci s Městem Kaplice, 

- uspořádat koncert Martina Kubáta 

- podniknout zájezd na Pašijové hry a na Charismatickou konferenci 

- účastnit se setkání mládeže v Olomouci 

- uspořádat Farní dovolenou (týden společně prožitý na Domažlicku) 

- uspořádat  Farní den – setkání farníků z celého našeho obvodu (Kaplicka) a obohatit ho scénkou mladých (o sv. Benediktovy), koncertem prachatické křesťan. 

skupiny Druhý dech a přednáškou P.Romana Dvořáka ze Strakonic 

- uspořádat ekumenický adventní zájezd do Rakouska 

- udržet pěkný počet dětí na náboženství (19) – díky katechetce Štěpánce 

- zdokonalovat internetové stránky farností (obohaceno o odkazy na svědectví a filmy) 

- dále provozovat farní knihovnu a prodejnu a rozšiřovat knihovní fond 

- pokračovat v organizování výdeje ze skladu nábytku, věcí a šatstva pro lidi v nouzi 
 

co se nepodařilo:    (je to podobné jako loni) 

- zavést farní vycházky a výlety  

- pokračovat ve výtvarném kroužku pro děti 

- přitáhnout více dětí na bohoslužby (bylo by dobře použít při dětských bohoslužbách více dramatických prvků) 

- založit skupinu dobrovolníků v charitativní oblasti – organizace skladu šatstva apod. 

nebo získat alespoň jednotlivce pro charitativní službu farnosti 

- najít někoho na počítání sbírek a psaní matrik 

- najít někoho, kdo by sepsal do Farního listu rozhovory s některými farníky 

- najít někoho, kdo by psal kroniku farnosti 

- získat více spolupracovníků pro přípravu Noci kostelů, zvláště na zpřístupnění věže 

- zvýšit počet ministrantů 

- více využívat klubovnu pro děti na faře 



- zvýšit počet účastníků biblických hodin  

- zvýšit počet členů chrám. pěveckého sboru  

- zorganizovat ekumenické sportovní utkání 

- zajistit větší účast dětí na táborácích na faře  

- nezvyšovat zadluženost farnosti 

- uspořádat setkání biřmovaných v uplynulých letech a pokřtěných v dospělosti    
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ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

biřmovanců 

1999 16 3 41 2 20 51 130  

2000 25 2 32 2 8 31 130  

2001 26 2 31 1 8 30 125  

2002 15 2 30 1 3 29 125  

2003 18  33 2 3 ? 125  

2004 12  26 1 7 ? 100  

2005 18  33 3 4 35 110  

2006 34 9 20 2 5 33 110  

2007 42 5 23 4 8 39 110  

2008 20 3 22 3 - 35 110  

2009 24 2 18 1 6 32 100  

2010 14 2 20 19 - 32 90  

2011 20 2 8 3 2 33 90  

2012 18 8 30 12 5 28 90  

2013 20 2 27 2 1 30 90  

2014 13  15 3 14 33 80  

2015 23 4 16 12 3 31 80  

2016 13 1 14 4 1 30 80 8 

2017 17 1 17 8 2 19 70  
 

 

 

 

 

výhled - budeme se snažit:  

- napravit to co se nepodařilo (viz výše)  

- uspořádat adventní koncert 

- uspořádat opět pobyt dětí na Ktiši a získat děti pro letní křesťanský tábor v P. Vsi 

- vytvořit program pro petropavlovskou pouť 

- znovu budeme konat společnou dovolenou farníků 

- vytvořit společenství manželů a rodin a také ministrantů 



 -     zlepšit hospodaření farnosti a získat více finančních prostředků                                                         

- znovu uspořádat Farní den a zajistit zajímavého hosta na přednášku 

- do programu poutních oslav i táboráku vložit i duchovní slovo, či krátký program 

- najít někoho na organizování farní charitativní služby (organizace šatníku pro potřebné, návštěvy nemocných, osamělých a potřebných lidí z farnosti) 

- osamostatnit farní společenství, aby se scházelo i bez kněze, zvýšit počet účastníků 

- najít lidi pro různé služby ve farnosti, kromě výše uvedených ještě: tvorba internetových stránek, fotografování, nabízení knih, administrativní práce, posílání 

pozvánek na akce+rodičům pokřtěných dětí, nástěnky, práce s dětmi, s ministranty, hudební skupina  

 

- stavební úpravy – oplechování zídky na střeše kostela, hroutící se opěrná zeď, poražení lípy (lip) 

- oprava farní zdi 

- pódium na farním dvoře 

 

 

K prodiskutování 

 

- používání televize a videa v kostele 
 


