
 

Výroční zpráva o stavu farností na Kaplicku 

za rok 2016-20 
 

Farnosti:  

Benešov n.Č. 

Blansko u Kaplice 

Cetviny, D. Dvořiště,  

Kaplice, Malonty,  

 Omlenice,  

Pohorská Ves,  

Pohoří n. Š.,  

Rožmitál n. Š.   

 Rychnov nad Malší 

z biřmování v Kaplici 2018 

Přehled hospodaření i některých akcí v uplynulých letech 
 Bratři a sestry! 

Po několika letech dostáváte do rukou opět přehled hospodaření v našich farnostech 

a ohlédnutí za akcemi v uplynulých letech. To, že nebyl k dispozici dříve, vyplývá ze 

skutečnosti, že naše farnosti (jako v celé diecézi) přešly na jiný systém účetnictví – na 

podvojné – které není pro laiky tak přehledné. Já jsem sice začal pro svou a naši 

potřebu vést i jednoduché účetnictví, ale přehledy pro vás jsem již nestíhal vytvářet. 

Tak trochu pomohla koronavirová krize a karanténa, bylo více času i na 

administrativu a já jsem tak sestavil většinu informací, které naleznete v této brožurce 

Připomínky a dotazy můžete vznést na setkání farní rady, společenství, nebo písemně 

– i přes schránky pro připomínky umístněné v kostele. 

      Nejvýznamnějšími akcemi v uplynulých letech bylo 

biřmování v r.2018 a také představení našich dětí z hodin 

náboženství o sv. Anežce v kaplických školách. (díky 

katechetce Štěpánce). Jistě se můžeme radovat z dalších 

pravidelných akcí – Křesťanský ples, ekumenické aktivity, 

setkávání ve společenství, Farní den, Farní dovolená,  

Petropavlovská pouť, koncerty, dětské 

mše sv. a výuka náboženství (díky i 

katechetce Andree z Malont), charita- 

tivní aktivity. Přesto mě trápí malý počet 

dětí a mladých na bohoslužbách a malá 

angažovanost farníků v charitativní 

oblasti. Rád bych také, aby se více lidí 

 zapojilo do služeb farnosti. Modleme se 

 za to. Díky všem za spolupráci! P. Pavel 

Z Petropavlovské poutě v Kaplici v r. 2015 
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Co se stalo a podařilo r. 2019: 

- farnost má od roku 2019 nového správce P. Šimáka 

- Spolek pro obnovu kostela sv. Vavřince ve spolupráci  

s farností a stav. techničkou pokračoval v organizaci  

oprav zdi kolem kostela v Klení, dále byly dokončeny  

stavební úpravy ve věži, ochranné omítky ve zvonici,  

omítky okenních ostění a úpravy okenních parapetů –  

úhrada činila cca 40 tisíc Kč z financí Spolku, jemuž  

Obec přispěla částkou 25 tisíc Kč. 

 

- v Klení se asi po 50 letech konala poutní mše sv.  

o svátku sv. Vavřince 

- v témže kostele se 2x v loňském roce konal  

(sponzorský) koncert duchovní hudby. 

-  v kostele v Klení se konalo několik křtů místních dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- konaly se dva táboráky pro děti i dospělé-k seznámení 

- uskutečnili jsme farní výlet do Klení s vycházkou 

na vrch zvaný „Slepice“ 

- zavedly se dětské mše sv. – 2. neděli v měsíci 

- začaly schůzky ve společenství – 1x za měsíc 

  v klubu seniorů ve čtvrtek od 17h. Zde se i promítají 

  filmy, fotografie, hovoří se o nedělním Božím slově 

  o bibli a víře 

 

Co se zatím nepodařilo r. 2019: 

- ustanovit farní radu 

- uskutečnit výuku katolického náboženství (ve 

   škole zatím jen biblická výuka) 

-  získat pro setkávání ve společenství více lidí 

 

Co se plánuje: 

- co se dosud nepodařilo 

- více akcí pro děti 

- opravy soklu kostela sv. Jakuba a hlavních dveří 
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Pozn.: i když jsme za pronájem pozemků dostali přes 63 tis, na biskupství jsme museli odvést 

41,9 tis a za daně z nemovitostí zaplatit 9,1 tis. takže výsledný zisk je jen 12,7 tis. 
 

Pohledávka 272 tis je půjčka farnosti Rožmitál n,Š. kde se opravuje kostel a příspěvek něm. 

mluvících rodáků přišel až v lednu r.2020. Nyní je již pohledávka uhrazena, stalo se tak ještě 

v lednu 2020. 

BENEŠOV NAD ČERNOU hospodaření rok 2019 
údaje v tisících 

Kč 

poznámky  

zůstatek k 1.1.  319,6+0,8 320,4 

PŘÍJMY  

Sbírky:     běžné, nedělní    

                  účelové (později odeslané) 

                  na venkovní chrámové dveře 

86,6 

15,0 

26,6 

úroky z účtu 0,9 

dary  - od soukromé osoby 

          - spolek na záchranu kostela sv. Vavřince (na opravy) 

3,0 

37,0 

Příspěvky na opravy  
- ministerstvo kultury 

 

118,0 

pachtovné – za pozemky 63,7 

PŘÍJEM CELKEM   671,2 350,8 

VÝDAJE  

opravy na kostele - sv. Jakuba v Benešově (krytina) 

                               - sv. Vavřince v Klení 

4,0 

156,1 

elektřina kostel 5,1 

bohoslužebné výdaje (svíce, kadidlo, apod.) 2,1 

zesilovací řečnický přístroj na venek 3,6 

pokladnička 1,2 

matrika+kniha přímluv 0,8 

mikulášská nadílka 1,0 

poplatky a potvrzení 0,2 

poplatky bance 0,3 

výpisy z katastru+poštovné 0,4 

klíče 0,2 

 nástěnky+pastelky a desky 0,7 

úhrada společné režie do Kaplice 10,0 

odvedené sbírky (haléř, diecéze, misie, charitka, bohoslovci, bible…) 15,0 

odvod z pachtů na biskupství 41,9 

daně z nemovitostí 9,1 

půjčka farnosti Rožmitál n.Š. (splacena v lednu 2020) 272,0 

vrácení mylné platby za pacht   (mylná platba přišla v r. 2018) 45,1 

VÝDAJE CELKEM 568,8 

závazky celkem  

pohledávky celkem 272,0 

zůstatek k 31.12.    74,6+27,8                 102,4 
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co se podařilo:   

- každý rok se koná Svatojiřská  

pouť s následnou vycházkou 

ke kapličce, kde je hudební pro- 

gram. Pak následuje občerstvení  

a pak pásmo hudby (reprodukované) a poezie 

       -      udržet pěknou výzdobu a úklid v kostele               

zvl. díky kostelnici Hance Petrouškové 

       -      otevřít kostel v rámci Noci kostelů 

- v prosinci se pravidelně koná adventní kon- 

cert ZUŠ a mikulášská nadílka 

- v r.2016 byla restaurována křtitelnice, r.2017 

a 2018 kazatelna, v r.2018 se rekonstru- 

ovala střecha presbytáře a r.2019 střecha věže. 

        -     byla prodána fara za téměř 1,5 mil Kč.  

Po odečtu daní a odvodu na biskupství 

zůstala farnosti částka 625 tis. která byla 

postupně využita na vlastní podíly rekonstruk- 

ních prací a na podporu farností v okolí 
 

co se nepodařilo:  

- zadržet klesající počet účastníků bohoslužeb. 

Lidé většinou zestárli, a proto přestali 

navštěvovat bohoslužby, nebo někteří zemřeli, či 

se odstěhovali. Z místních v r.2019 přicházeli tak 

dva, někdy nikdo. Čas bohoslužeb se tedy přesunul na sobotu v 16.30 a v poslední 

době (pro malou účast) se mše sv. slouží jen 1x měsíčně. Více lidí však přichází o 

pouti (30-40), na Velikonoce, stejně tak o Památce zesnulých a o půlnoční mši sv. 

- organizovat (kromě koncertů ZUŠ, mikulášské nadílky a poutě) další přitažlivé akce  

výhled – budeme se snažit 

- přitáhnout více lidí na bohoslužby a pokračovat v kulturních akcích 

- pokračovat v rekonstrukci střechy kostela 
 

 
 

 

 
 

 

 

B
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ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 
nábož. 

nedělní 
účast 

biřmo
vanci 

2009   3    10  

2010   3    8  

2011 2  1    8  

2012 5 1     8  

2013  1     8  

2014 1      8  

2015 1 1   1  7  

2016   1    7 2 

2017 1   1   5  

2018       4  

2019 1      3  
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BLANSKO hospodaření rok: 2016 2017 2018 2019 

zůstatek k 1.1. 365,0 179,8 291,9 179,6 

PŔÍJMY 

Sbírky              běžné 

                         účelové k odeslání 

7,7 

2,8 

9,8 

0,8 

10,7 

1,7 

8,4 

1,5 

za věcné břemeno    10,0 

Příspěvky na opravy: Ministerstvo  79,0 300,0 830,0 1014,0 

nájemné 16,9 22,3 31,1 29,0 

Prodej fary  1050,0   

Splátky půjček, půjčka přijatá  90  20,0 

úrok na BÚ mínus  poplatky   1,0 0,9 

PŘÍJEM CELKEM 106,4 1472,9 874,5 1083,8 

VÝDAJE 

opravy- kostela    
787,9 

střecha 

1140,8 

střecha věž 

- restaurování 

 

 

 

křtitel. 87,8 kazat.334,7 

 

 kazat. 147,0  

- technická pomoc rest.oltáře sv.Lin 3,0    

- projekt k opravě střechy 9,7 81,1   

- ost. 0,2    

daň z příjmu (za faru) 15,2 142,5   

daně  (z nemov.) 3,5 9,7 9,7 9,7 

elektřina kostel 4,7 1,8 5,9 5,2 

servis zabezpeč. zařízení 1,6 1,6  1,6 

pojistné 1,6 1,5 1,5 1,5 

vývoz odpadu 7,2    

televize 20,2    

služby k hrobu    0,8 

daňové poradenství    3,0 

plyn. kamna 2,0    

drobné věci pro kostel 0,3 0,9   

bohoslužebné potřeby 3,0 6,7 0,8  

Knihy  2,5 3,0  

plyn  0,7  0,4 

odvod z prodeje fary na biskupství  640,3   

občerstvení 0,6 0,9 0,4 0,3 

ostatní výdaje  0,2  0,4 

úhrada společné režie do Kaplice 10,0 20,0 10,0 10,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,8 0,8 1,7 1,5 

odvod z pachtů 11,2 13,9 12,9 23,0 

půjčka vydaná      107,0 101,0 6,0 0,2 

splátky půjček    5,4 

VÝDAJE CELKEM 291,6 1360,8 986,8 1203,8 

závazky celkem     

pohledávky     

zůstatek k 31.12. 179,8 291,9 179,6 59,6 
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co se nám podařilo: 

-    kostel je nyní uzavřen ale: 

- každý rok zde konáme venku rozjímání křížové  

      cesty 

- provést odvodnění kostela pomocí vnitřního  

      i vnějších kanálů 

-     opravit fasádu a natřít střechu 
 

výhled – budeme se snažit: 

- dokončit opravu kostela a okolí kostela 

      kde vznikne památník 2. světové války  

      a odsunu německého obyvatelstva 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPODAŘENÍ 

údaje v tisících Kč 
2016 2017 2018 2019  

zůstatek k 1.1. 11,2 21,2 7,1 144,6  

Sbírky 6,1 3,1    

Příspěvky na opravy-ČNFB  

- rodáci- Zukunftsforum 

- Jihočeský kraj 

- Ministerstvo kultury 

- SZIF  (z Evropské unie) 

500,0 

250,0 

 

 

 

350,0 

727,6 

 

 

 

250,0 

396,1 

150,0 

120,0 

580,9 

 

529,6 

 

 

 

 

přijatá půjčka-z Bl a Biskup. 239,0 250,0    

úroky (bez poplatků) 0,7 1,1 0,1 0,2  

nájmy, pachty 138,1 178,4 171,0 10,9  

PŘÍJEM CELKEM 1133,9 1510,2 1668,1 540,7  

opravy kostela-odvodnění 

nátěr střechy i fasády 

 

984,65 1362,3 935,0 477,7  

oprava kapličky 3,6     

vrácené prostředky k opravám  8,5    

příspěvek na režii do Kaplice  6,0 5,0   

poštovné   0,1   

informační tabule u kostela    81,2  

daňové poradenství    3,0  

daně  (z nemov.) 11,1 12,0 12,3 12,3  

odvod z nájmů-na bisk. 102,1 103,7 126,1 46,1  

elektřina kostel 1,5 1,8 2,1 5,0  

splátky půjčky  21,0 30,0 450,0   

VÝDAJE CELKEM 1123,9 1524,3 1530,6 625,3  

závazky celkem      

pohledávky      

zůstatek k 31.12. 21,2 7,1 144,6 60,0  
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co se podařilo: 

- v roce 2016 se uskutečnila slavnost posvěcení 

nové ho zvonu gen. vikářem Davidem Henzlem, 

Zvon pořídila nadace Pohoří, vedená 

Boh.Koutníkem  

-  velmi se daří poutní oslavy v září s až tis. účastníky                         

- konají se zde Svatohubertskou mši sv. pro myslivce    

a jejich příznivce    (díky p.  Ing. Veselému)            

- uskutečnit adventní a novoroční koncert i další 

koncerty s hojnou účastí (díky p. Altmannovi) 
 

výhled – budeme se snažit:   

- Rakušané budou pokračovat v obnově dalších 

částí kostela a chtějí dostavět i spadlou loď 

- pokračovat v česko-německých setkáních 

 

 

 
 

 

 

POHOŘÍ na Šumavě 

údaje v tisících Kč 
2016 2017 2018 2019 

zůstatek k 1.1. 3,5 8,4 6,1 4,7 

PŘÍJMY 

Sbírky     13,6 13,2 35,3 22,6 

Příspěvky na opravy – biskupství 10,0    

Příspěvky na opravy – Min.kult.     

dary 3,2  0,4  

přijatá půjčka    1,0 0,7 

splátka poskytnuté půjčky 1,0    

PŘÍJEM CELKEM 27,8 13,2 36,7 23,3 

VÝDAJE 

opravy kostela 11,3    

elektřina kostel 11,5 13,5 38,1 20,9 

ostatní výdaje 0,1    

úhrada společné režie do Kaplice  2,0   

splátky půjčky     

poskytnutá půjčka     

VÝDAJE CELKEM 22,9 15,5 38,1 20,9 

závazky celkem     

pohledávky     

zůstatek k 31.12. 8,4 6,1 4,7 7,1 

Z Petropavlovské poutě v Kaplici v r. 2015 
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co se nám podařilo:   

- pokračovat v ekumenických bohoslužbách 

a navazovat hlubší vztahy s evangelíky 

- pokračovat ve společných ekumenických 

biblických hodinách 1x za měsíc        

- pořádat křesťanský ples (hlavně díky slečně 

Králové a dalším pomocníkům)   Farní den 

- pokračovat v tradici velikonočních večeří na faře na Zelený čtvrtek a modlitbě 

v Getsemanské zahradě (s promítáním meditativních obrazů) 

- připravovat pásma poezie a duchovní hudby (1x za měsíc) 

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

- pořádat Noc kostelů s hudebním vystoupením dětí ze ZUŠ 

- organizovat akce pro děti (pobyty na Ktiši-2x ročně, dětské poutě, a další)  

- slavit poutní slavnost apoštolů Petra a Pavla s odpoledním programem pro veřejnost 

(hudba a občerstvení, koncert mladých, dětské soutěže a koncert duchovní hudby) – 

ve spolupráci s Městem Kaplice  

- založit společenství mladší a střední generace (schůzky jsou v neděli večer) 

- pořádat Farní dovolenou  (2016-Pasohlávky –Morava; 2017-Domažlicko, 2018-

Liberecko, 2019-Králíky-Jeseníky), kterých se účastní kol. 20 lidí) 

- uspořádat přijetí a občerstvení pro německy mluvící rodáky  

- organizovat zájezdy  ( 2016-Tábor, 2017-Bechyně, 2018-Sušice, 2019-Sv. Hora 

- mladí se účastnili Světového (2016) i národního (2017) setkání mládeže a také 

Charismatické konference v Brně 

- pořádat  Farní den – setkání farníků z celého našeho obvodu (Kaplicka) a obohatit ho 

přednáškami (F.Talíř, R. Dvořák, T.van Zavrel, Rado Šedivý) 

- pořádat ekumenické adventní zájezdy do Rakouska (kláštery) 

- udržet pěkný počet dětí na náboženství (20-30) – díky katechetce Štěpánce 

- díky katechetce Štěpánce pořádat dětská představení o světcích – i ve školách a 

v kostele, kratší scénky také při dětských bohoslužbách 

- zdokonalovat internetové stránky farností 

- dále provozovat farní knihovnu a rozšiřovat knihovní fond 

- provozovat ve vrácené hospodářské budově v areálu fary sklad nábytku, věcí a 

šatstva pro lidi v nouzi 

- zorganizovat biřmování – v roce 2016 na Sv. Kameni, v r. 2018 v Kaplici 

- založit Nadační fond na opravu kostela sv. Petra a Pavla (díky p. starostovi Talířovi) 
 

co se nepodařilo:    (je to podobné jako loni) 

- zavést farní vycházky a výlety (ujme se toho někdo?) 

- přitáhnout více dětí na bohoslužby  

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

nebo získat alespoň jednotlivce pro charitativní službu farnosti 

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

- najít někoho, kdo by psal kroniku farnosti 

- sehnat peníze a připravit další opravy kostela a fary 

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

- zvýšit počet ministrantů   
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- 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   

- uspořádat volby do farní rady 

- uspořádat setkání biřmovaných v uplynulých 

letech a pokřtěných v dospělosti    

                                                                             z Petropavlovské pouti 2017 
 

výhled - budeme se snažit:  

- napravit to co se nepodařilo (viz výše)   

- zorganizovat poutní zájezd 

- vytvořit společenství rodin a ministrantů                 

- uspořádat Farní den a zajistit zajímavého hosta       

- začít přípravu na biřmování  

- 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 

-        uspořádat nové volby do farní rady  

foto ze dne modliteb za přírodu 2019 

K
a
p
li
c
e

 

ROK křty 

z  nich 
křty 
nad  

14 let 

svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 

děti na 
nábožen-

ství 

ø počet 
lidí 

v NE v 
kostele 

 
biřmo-
vanců 

1999 16 1 3 41 2 20 51 130 2 

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 3 

2006 34 5 9 20 2 5 33 110 5 

2007 42  5 23 4 8 39 110  

2008 20  3 22 3 - 35 110  

2009 24 1 2 18 1 6 32 100  

2010 14 1 2 20 19 - 32 90 1 

2011 20 2 2 8 3 2 33 90  

2012 18 3 8 30 12 5 28 90 5 

2013 20 1 2 27 2 1 30 90  

2014 13 3  15 3 14 33 80  

2015 23 1 4 16 12 3 31 80  

2016 13 1 1 14 4 1 30 80 8 

2017 17  1 17 8 2 19 70  

2018 17 4  25 7+22 5 24 65 5 

2019 21 2 2 14 13 2 23 60  
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KAPLICE hospodaření rok: 2016 2017 Poznámky k r. 2017:  

zůstatek k 1.1. 16,5 44,5  
PŘÍJMY 

Sbírky: vybrané celkem 79,7 113,4 z toho zůstává 104,4 

dary  227,4 24,9 
z toho na adopci 3,7;   Charita 

tříkrál.sb.7,2-na char.vyd. 

příspěvky –  (dotace) 5,7   

zisk z plesu (dary) 2,4 7,2 cel. příj. z plesu: 22,9; výdaje 15,7 

nájemné-pachtovné 110,4 52,9  

půjčky (příjem peněz) 52   

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

PŘÍJEM CELKEM 483,6 217,4  
VÝDAJE: 

bohoslužebné svíce, víno, hostie, kvě. 26,2 26,9 svíce, víno, hostie 

opravy kostela:  3,1 12,9 
9,8-projekt na restaurování soch P+P, + 

kolky; 3,1 elektro materiál, 

  opravy fary a zařízení:  8,5 14,5  3,2-nátěr oken; 11,3-oprava kotle 

elektřina kostel 32,6 14,2 el. kostel 

fara: el.,plyn,voda,topení 139,8 146,2 72,3-topení; 60,1- el.;13,8-voda 

obyvatelé fary zaplatili:(odečíst!) -131,6 -114,8 zaplatili obyvatelé fary 

poplatky 1,8 0,7 popl. bance 

Pouť a farní den + ost.koncerty 9,8 10,5 5,0 farní den; 5,5 pouť;  

občerstvení  6,4 3,8 táboráky, oslavy 

telefon, internet+poštovné 15,1 16,3 1,4 poštovné, 14,9 telefon+internet 

provoz kopírky+kancel. potřeby 10,9 23,4 
2,5 papír, 13,5 barva; 1,1 antivir; 4,8 

servis, 1,5 kanc.potř 

katechetické výdaje-  1,4 1,5 dárky ke křtu a 1.sv.přij. 

různé 
4,5 15,9 2,7 kancel.křeslo; 2,2 internetové 

stránky; 11-znal.pos. na pozemek; 

knihy a kazety,CD,DVD…  24,3 17,0  příjem 8,5/  výdej 25,5 

časopisy 2 6,7  

pojistné 4,9 4,9  

děti Ktiš+dětské zájezdy  21,1 16,9  3,0-zájezdy; 12,9 Ktiš+1,0 Mikuláš 

charitativní výdaje (+adopce) 10,5 14,6 9,7 pomoc v nouzi,  4,9-adopce 

odvedené sbírky (misie, bohosl….) 13,4 9,0  

do fondů na biskupství-havar.+stav. 24,2 51,4 odvod na Biskupství za pachtovné 

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

prostř., 0,7 drobnosti 

Poplatky a daně 5,4 5,7 5,2 daně z poz.; 0,5-rozhl.poplatek 

zájezdy 21,2 0,9 příjem 20,3;   výdej za autobus 21,2 

splátky půjček a poskytnuté půjčky 221 26,0 22-splátka, 4 půjčka do Rožmitálu 

ostatní výdaje  4,5 ostatní 

  podíly okol. farn. na režii (odečíst!) -22 -79,0  

VÝDAJE CELKEM 458,6 253,8  

zůstatek k 31.12. 44,5 8,1  
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Kaplice - poznámky k r. 2018 2018 2019 poznámky k r. 2019 

zůstatek k 1.1. 8,1 59,7  
PŘÍJMY 

běžné sbírky zde zůstávající 

účelové sbírky k odeslání 
75,2 

20,2 

123,8 zůstávající sbírky = 105,4 

od různých dárců 

na char.výdaje 9,7 z tříkrál.sb.,5-adopce 

21,2 

21,1 

19,5 9-z Tříkrál.sb./8-na ch.výdaje 

/2,5-na koncert od Města Kap 

za prodej pozemku 49,9 25 23-Biskupství-na opravu střešní zídky 

z plesu 8,8 6  

108  pachtovné- mínus 62-odvod na bisk. 42 52,9 109,4-příjmy; mínus 56,5 odvod na b 

 20 26,1 dary na kácení stromů a opr. kostela 

ostatní 7,1   

PŘÍJEM CELKEM 265,5 253,3  
VÝDAJE: 

svíce, víno, hostie 24,8 37,2 35,4 svíce, víno, hostie; 1,8-

Jezulátko 

projekt opravy zdi+drobné úpravy 

v kostele 

30,0 

 

51,3 

 

Kácení a prořez stromů 23,5; oprava 

závory dveří 4,5;opr. nadezdívky 23,4; 

vybudování pódia na farním dvoře     6,9 11,2   8,7 boiler;  2,5 drobné opravy 

el. kostel 16,4 18,6  el.kostel 

60,4 el, 64,9 topení, 26,5-voda 151,8 171,6 67,9 topení; 20,5-voda; 83,2-elektřina; 

zaplatili obyvatelé fary(odečet) -149,5 -157 zaplatili obyvatelé fary 

popl.bance 0,5 0,5 1  poplatky bance 

7,5 pouť; 3,9 farní den;  11,4 13,3 9,5 pouť; 3,8-Farní den 

občerstvení 1,4 0,7 občerstvení 

14,8-telefon, 0,9-poštovné 15,7 14,8 13,9 telefon;0,9 poštovné 

8,4- náklady kopírky; 4,8-kanc.potřeby 13,2 7,6 1,3 kancel.potř.; 6,3-kopírka 

 nástěnky, barevné kopírování 1,0 0,3 nástěnky 

1,6 revize komínů, ,0,9 revize has.př., 0,3 

výpisy z KN, 1,3 nájem inter.domény,  

5,1  9,8 2,6-zásuvky do kanc.; 2,9-kominické 

práce, 1,3 int.doména; 3-daň.přizní;  

25,5mínus příjmy 11,8 13,7 26,6       33-mínus 6,4příjmy 

16,8 vydání mínus 6,1 příjmy  10,7 1,1 3,8 vydání  - 2,7 příjmy 

pojištění 4,9 4,9 pojištění 

pobyt děti na Ktiši 18,1 6,1 6,1 Ktiš 

4,9 adopce; zbytek pomoc jednotlivě  17,5 12 9-pomoc jednotlivcům; 3-adopce 

odvedené sbírky 20,2 18,4 odvedené sbírky 

přednáška 1 37,4 odvod na Biskupství za prodej poz. 

1,7 věci na faru; 5 věci do kostela 4,0 

kancel. nábytek, 0,4 čis. prostř.,plakáty 

11,1 3,8  

6,2 daň z nemov. + 0,5 rozhl poplatek 6,7 6,7 6,2-daň z nem.; 0,5-rozhl.poplatek 

44,7 mínus 22,7 22,0 20,2 16- příjem zaúč.r.2020 

splátky půjček 5 15 10-splátka; 5 půjčeno do Rožmitálu 

ostatní vydání 0,3 3,3  

odečet – podíly okol. farností na režii -45,0 -47,0 podíly ost. farností na  spol režii 

VÝDAJE CELKEM 213,9 288,9  

zůstatek k 31.12. 59,7 24,1  
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co se nám podařilo: 

- konat společné velikonoční večeře  
 

co se nám nepodařilo: 

- obnovit pravidelné schůzky společenství, obnovit táboráky 

- zorganizovat o poutní slavnosti koncert, který by přitáhl lidi 
 

výhled – budeme se snažit: 

- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo (zvl. obnovit schůzky ve společenství) 

- zvl. obnovit setkávání u táboráku 

- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 

- pokračovat v opravě  kostela (dveře bočního i hlavního vchodu a schodiště) 
 
 

 

 
 

statistika: 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                foto z adventního                          koncertu ZUŠ v r. 2019            

ROK křty svatby pohřby 
Svátost 

nemocných 
První  
přijímání 

Děti na 
náboženství 

Počet lidí 
v kostele 

2006 6  3  5  15 

2007   1  1  15 

2008 1  3    15 

2009 1  3    15 

2010 8  3    15 

2011 4 1   2  15 

2012 1  1    15 

2013 5 1   1  15 

2014 11 v Kap 1 1 1   15 

2015 3 1     10 

2016   1    10 

2017   1    8 

2018 2  1    10 

2019 1  1 1   10 
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D. DVOŘIŠTĚ hospodaření r 2015 2016 2017 2018 2019 

údaje v tisících Kč      

zůstatek k 1.1. 11,0 8,3 12,6 64,4 30,7 

PŘÍJMY 

Sbírky  - běžné   12,5 8,5 7,9 7,7 10,7 

 - účelové - k odeslání   0,5 2,3 1,5 

Příspěvky na opravy- Ministerstvo: 

Obec: 

dary:  

350,0 

100,0 

 

 

 

5,0 

   

úroky na běžném účtu 1,5   0,1 0,1 

splátky půjček 1,0  9,0   

půjčky přijaté     0,4 

nájemné 1,1 5,3 73,4 57,2 111,6 

ostatní   0,4   

PŘÍJEM CELKEM 466,1 18,8 91,2 67,3 124,3 

VÝDAJE 

opravy kostela 

v r. 2015: restaur.boč.vchodu, 

451,6 

 

 

2,0 
1,2 

elektroinst

.. 

  

bohoslužebné výdaje  1,3  0,8  

daně  (z úroků) 0,3     

elektřina kostel 2,3 2,5 2,1 2,5 3,5 

plyn kostel   0,4  0,4 

sekání trávy 0,4 0,7  0,1 0,2 

občerstvení    0,6   

daň z nemovitostí  0,5 4,7 4,7 4,7 

dar farnosti Rožmitál n.Š.   2,0    

věci: 2019-el.sekačka na trávu     4,0 

         2019-lano ke zvonu     3,2 

poštovné     0,2 

poplatky bance 0,3   0,1 0,2 

poplatky na katastru 0,2     

úhrada společné režie do Kaplice 13,0 2,0 7,0 10,0 10,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.)   0,5 2,3 1,5 

odvody na biskupství 0,7 3,5 17,8 73,5 34,0 

ostatní výdaje      

půjčky vydané   5,1 7,0 
20,0 

do Bl. 

VÝDAJE CELKEM 468,8 14,5 39,4 101,0 81,9 

závazky celkem 0     

pohledávky 278,1     

zůstatek k 31.12. 8,3 12,6 64,4 30,7 73,1 
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co se nám podařilo:   

-     schůzky společenství se již nekonají u Otů – Růženka 

       se přestěhovalo do Kaplice a pak v r.2020 odešla k 

       Pánu, ale konají se v klubovně hasičárny 

- pokračovalo se v hodinách náboženství, které vyučuje 

      Andrea Macanovič, děti též vyrábí dárkové předměty 

      pro seniory a navštěvují je v Domově sen. v Kaplici 

- pokračovalo se v konání velikonočních večeří  

- stále je dost ministrantů                           velikonoční večeře 

- byly uspořádány koncerty v kostele-zvl. o Vánocích 

- pokračovalo se v konání táboráků  

- opravovala se střecha a fasáda kostela 

- farníci se účastnili zájezdů i farní dovolené 

-     konal se křest dospělé a 1. sv. přijímání dětí 

-     zavedly se dětské mše sv. o 1. neděli v měsíci 

 

                                                                                             

 

 

                    dětská mše sv. v den Země 
 

 

 
 

co se nám nepodařilo 

- obnovit společné vycházky 

- krupobití zničilo střechy na faře 
 

výhled – budeme se snažit: 

- připravit vycházky do přírody   díkůvzdání za úrodu 

- pokračovat v opravách kostela      
                                                                                                         

statistika:  (dle dostupných  údajů) 

                                                                    dětské vystoupení na hudbu Blahoslavení milosrdní 

ROK křty svatby pohřby 
svátost 
nemo. 

první sv. 
přijímání 

biřmo
vanci 

děti na 
nábož. 

ø počet lidí 
v kostele 

2008 2  6    8 35 

2009 6  2  2  8 35 

2010 4  4 5   10 35 

2011 2  1    12 35 

2012 3  2 7 5  8 35 

2013 5  2 4 1  8 30 

2014   1 3   6 25 

2015 1  1 3 3  8 25 

2016 6 1 4 2 3 7 10 25 

2017 5  4 1 3  15 23 

2018   1 1   18 20 

2019 7  4 1 1  16 18 
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MALONTY údaje v tisících Kč 2016 2017 2018 2019 

poznámky k r. 2016     

 26,6 17,4 6,5 26,6 

Příjmy 

Sbírky zústavající 

účelové sbírky k odeslání 

30,5 

7,3 

26,2 

3,3 

20,4 

5,0 

28,4 

8,0 

úroky z účtu 2,1 0,5 1,7 0,2 

náhrady škod 8,7 věc.bř. 10,0   

Dotace a dary                         Obec 

Ministerstvo 

dary na obraz 

dary Bemagro+D+G 

70,0 

700,0 

20,1 

6,0 

70,0 

690,0 

dar 0,3 

D+G 3,0 

70,0 

700,0 

 

 

70,0 

700,0 

Bisk 20,0 

 

pachty 29,1 54,3 80,1 47,3 

splátka z Cetvin 15,0 půjč. bisk 112,0  půjčka 1,0 

půjčka z Blanska 24,0    

Celkem 912,8 969,6 877,2 874,9 

Výdaje 

Opravy kostel 

opravy krovu kostela 

oprava střechy 

783,4 

6,2 

886,2 

 

813,8 

fasáda presbytáře 

a střechasakristie 

823,7 

sever. fasáda 

kostela 

  Opravy fary 

posouzení střech+projekt 
17,3 

4,7 

odpad-uložení  
 

nářadí 0,3 

kamna 1,5 

elektřina kostel 7,3 5,3 5,3 4,4 

fara: el, voda,  10,5 el. 1,0 el. 7,4 el.  6,3 

úhrada ubytovaných (odečet) -5,5 voda 1,1  voda 1,0 

obraz do kostela 55,0 pletivo 1,3  Ktiš 5,0 

občerstvení táborák 0,6 1,8 0,9 0,8 

mikulášská nadílka 0,4 1,0  0,7 

pojistné 1,9 1,9 1,9 1,9 

květiny+textil 2,9 popl.bance 0,3 popl.bance  0,4 popl.bance 0,3 

koncerty 5,2 koncerty 7,5  daň.porad. 3,0 

daň z nemovitostí 1,0 7,9 8,0 7,9 

dary - Omlenice 2, Rožmitál 5, 

Pohoří 2 
9,0 

popl. 0,9 

květiny 0,6 

výpis z KN  0,7 

+květiny,klíče  

dětské úbory 0,8 

dárky k 1.přij.1,5 

plyn 0,4 0,3 0,4 0,8 

úhrada společné režie do Kaplice  18,0 5,0 5,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 4,5 3,3 5,0 8,0 

odvoz z nájmů na bisk. 21,7 37,2 prominuto až v dalším roce 

výdaje ostatní, 0,2 0,2 0,7 0,1 

nová pohledávka     

splátka závazku   Biskupství  7,6  

Celkem 922,0 980,5 857,1 873,0 

     

     

zůstatek k 31.12. 17,4 6,5 26,6 28,5 
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co se nám podařilo: 

- udržet setkávání na faře a konat biblické hodiny i když počet zúčastněných klesl na 4 

- konat táboráky pro děti  

- děti vytvořily postavy andělů a  

- společně oslavit s německy mluvícími rodáky 300. výročí farnosti, vyhledat v archivu 

cenné informace k založení farnosti, uspořádat přednášku a koncert     foto z Božího těla 2019 

- uskutečnit poprvé Noc kostelů 
 

co se nepodařilo:   

- dokončit rekonstrukci elektroinstalace na faře  

- založit společenství rodin a pokračovat v dětském společenství   
 

výhled – budeme se snažit: 

- konat koncerty, příp. i jiné kulturní a vzdělávací akce v kostele 

- založit společenství rodin a obnovit schůzky s dětmi  

- obohatit táboráky hodnotným programem                        

               táboráky                                  děti vyrobily anděly 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

m 

l 

e 

n 

i 

c 

e 

ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

 

2000 1     15 15  

2001   2   15 15  

2002 4 1     15  

2003       12  

2004       12  

2005      počet 12  

2006    1 1 biřmovanců: 16  

2007 2 1 1 2 -  15  

2008 2 - - - -  15  

2009 1      15  

2010 2  2    15  

2011 3      15  

2012    4  2 15  

2013 2   1   15  

2014    1   15  

2015 3  2 1 2  12  

2016 4  2   1 10  

2017  1  1   10  

2018   1    10  

2019       8  
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OMLENICE hospodaření rok: 2016 2017 2018 2019 

zůstatek k 1.1. 4,8 14,4 20,2 17,0 

  PŘÍJMY   

Sbírky: běžné, zůstávající 

             účelové-k odeslání 

18,8 

2,1 

11,2 

2,6 

10,5 

2,8 

13,8 

3,5 

úroky, dary 4,0    

Příspěvky na opravy: obec: 30,0    

nájemné –fara 

- zahrada a pozemky 

21,8 21,0 

10,0 

16,0 

9,0 

37,0 

ostatní příjmy  5,4  2,0 

splátka půjčky 
2,0 

z Kap 

  3,0 

nový závazek 
 22,0 

z Bl 

 3,0 

PŘÍJEM CELKEM 78,7 72,2 38,3 62,3 

  VÝDAJE   

opravy fara: 0,6    

opravy kostel 
33,0 

světla 

   

plyn  1,1  0,4 

daně  (z nemov.) 1,4 1,4 1,4 1,4 

elektřina kostel 3,9 2,5 4,5 4,2 

fara: elektřina, topivo, voda 

2017: 13,7    1,9   5,7 

22,9 21,3 

 

14,2 29,0  

vo 10,3; el. 18,7 

úhrada ubytovaných (odečíst) -21,2 -7,0 -8,4 -12,7 

revize EZS 1,6 1,6  1,6 

bohoslužebné  0,3   

věci fara  sifon 0,1  bojler  6,7 

     

občerstvení pouť a táboráky 0,4 1,1 2,1 1,2 

     

pojistné 3,1 3,1 3,1 3,1 

úhrada společ. režie do Kaplice 9,0  5,0  

odvedené sbírky (na bisk.a char.) 2,1 3,0 2,8 3,5 

odvod z nájmů 6,1 19,8 16,7 26,5 

     

výdaje ostatní 2,2 0,1 0,1  

půjčky 
4,0 

do Rož 

18,0 

do Kap 

  

VÝDAJE CELKEM 69,1 66,4 41,5 64,9 

závazky celkem     

pohledávky celkem     

zůstatek k 31.12. 14,4 20,2  17,0   14,4 
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co se nám podařilo: 

- děti se účastnily  Tříkrálové sbírky 

- účastnily se víkendového pobytu na Ktiši  

na podzim i na jaře 

- pokračovalo se v poutních bohoslužbách závěrem     

měsíce září, také v dušičkových a vánočních 

-     mše sv. se nejprve konaly pravidelně o 1. neděli  

v měsíci ale protože už později nebyl zájem                  z Tříkrálové sbírky v r. 2019  

(někteří se přestěhovali) bohoslužby jsou jen na 

požádání 
 

co se nám nepodařilo: 

-     pokračovat se schůzkách s dětmi 

-     dál sloužit pravidelné bohoslužby                       

- zorganizovat vystoupení dětí v kostele,  
 
 

výhled – budeme se snažit: 

- zorganizovat koncert v kostele 

- nabídnout přednášky o bibli či promítání 

- zorganizovat výlet dětí 

- obohatit ob. knihovnu knihami s křesťanskou 
  

                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                        z víkendového pobytu na Dálavě r.2016 

 

                                                                 z koncertu skupiny Levrek v r.2018 

 

 

                                                                                              
                       

 

 

 

 

 

 
                 z Mikulášského zpívání                                      a z Mikulášské nadílky 
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POHORSKÁ VES 2016 2017 2018 2019 

zůstatek k 1.1. 1,8 1,5 1,9 8,4 

PŘÍJMY: 

Příspěvek z: Obce PV 

Biskupství ČB 

Ministerstva kultury 

Jihoč. kraje 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sbírky  0,4 6,5  

dary     

přijatá půjčka     

splátky půjček     

PŘÍJEM CELKEM 20,0 0,4 6,5 0 

VÝDAJE: 

bohosluž. výdaje 0,2    

poplatky 0,1    

oprava kostela 20,0 

 
   

 (projekt)    

příspěvek na pobyt dětí    4,0 

půjčka do Pohoří    0,5 

VÝDAJE CELK. 20,3 0 0 3,9 

závazky celkem     

pohledávky celkem     

zůstatek k 31.12. 1,5 1,9 8,4 3,9 

 

 

                      poutní mše sv. v září 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z víkendového pobytu na Ktiši r.2019 

OBŘADY: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

křty 3 1 0      

Ø počet lidí 

v neděli 

  3-5      
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co se nám podařilo: 

- scházet se ve společenské místnosti na faře a pokračovat   

      s bibl. hodinami, promítáním filmů a s rozhovory o víře   

- uskutečnit a zorganizovat mši svatou s německy mluví- 

      cími rodáky a biskupem Vlastimilem r.2017                     biskup Vlastimil v Rožmitále 2017 

-    v roce 2019 byl na mši sv. s rodáky gen. vikář D.Henzl       

- v roce 2017-18 se díky financím zajištěným rodáky a  

 s příspěvky Obce a Česko-něm fondu realizovalo 

      odvodnění kostela (drenáž) 

- v roce 2019 se opravila severní fasáda kostela  

- konaly se táboráky na začátku a konci léta 

-     farníci se účastnili několika farních zájezdů 

-     konaly se velikonoční večeře na faře 
 

co se nám nepodařilo:                                                                              

- udržet výuku náboženství ve škole                                             z farního táboráku 2017 

- pokračovat ve schůzkách sětí na faře                                              

- uspořádat farní vycházku                                                            
 

výhled – budeme se snažit:   

- pokračovat v dobrém a usilovat o realizaci nepodaře - 

      ných úkolů, připravit farní vycházku 

- rozšířit promítání křesťansky orientovaných filmů 

- začít s pracemi na napojení fary na kanalizaci   

                                            velikonoční večeře v r. 2018f 
aře 

ROK křty svatby pohřby Svátost 

nemocných 

První  

přijímání 

Děti na 

náboženství 

Počet lidí 

v kostele 

2003 2 1 1    6 

2004 1      5 

2005       5 

2006 1     4 7 

2007 2 1    4 7 

2008       7 

2009    1  2 7 

2010    1  3 7 

2011 1  2 1  4 8 

2012 1     8 10 

2013 2     3 10 

2014       8 

2015 6  1  4  8 

2016  1   1  8 

2017  1 1    8 

2018    1   8 

2019       6 
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ROŽMITÁL N. Š. 

hospodaření 
2016 2017 2018 údaje v tisících Kč 2019 

zůstatek k 1.1. 2,5 4,7 12,8 poznámky k roku 2019 21,0 

PŘÍJMY 

Sbírky běžné 8,0 13,1 6,5  7,1 

Sbírky účelové-k odvodu  1,6 1,2  1,8 

Příspěvek:- obce   102,0 55,7 200,0  100,0 

- Min. kultury   474,0  388,0 

- ČNFB  500,0 400,0  350,0 

- něm.mluvící rodáci  502,8 125,3  569,8 

dary – pro faru 7,0 7,0 10,0  5,8 

půjčky (vč.splátek) 28,0 91,1 20,0  323,4 

PŘÍJEM CELKEM 145 1171,3 1237,0  1745,9 

VÝDAJE 

bohoslužebné      

opravy kostela-  
99,8 

projekt 

1058,7 

drenáž 

1199,8 

drenáž 

oprava fasády kostela+5,0 

střechy 
1.629,9 

vodoinstalace na faře 14,8     

elektroinstalace na faře 3,2  1,3   

ost. opravy na faře 6,9 0,3    

el. kostel 2,2 3,3 4,5  4,9 

el.a topení fara 90,1 95,4 100,7 52,7uhlí; 43,8 el 96,5 

voda a vývoz jímky 23,7 18,5 23,4  26,1 

internet 8,5 7,1 6,0  7,0 

vývoz popelnice 2,5 4,6 4,5  4,5 

ubytovaní uhradili-odeč. -121,4 -102,9 -117,0  -137,0 

drobné věci na faře 1,8 0,1  0,2 štětec+1 halog.trub 1,2 

věci  
3,0 

kamna 

7,8 

bojler 
 daňové přiznání 3,0 

plyn 0,7 0,7    

benzín a olej do sekačky 0,4     

občerstvení (př.táborák)  0,4  0,4  0,4 

koncert 2,5 2,5    

pojistné 3,1 3,1 3,1  3,1 

odvedené sbírky   1,6 1,2  1,6 

odvod na biskupství    odvod z nájmu r.18+19 31,8 

dárky  0,8     

ostatní výdaje  1,6 0,9 poplatky 0,6 

úhrada spol. režie do Kap     2,0 

splátka půjčky 0,6 60,0   22,7 

VÝDAJE CELK. 142,8 1163,2 1228,8  1698,3 

závazky celkem      

pohledávky celkem      

zůstatek k 31.12. 4,7 12,8 21,0  68,6 
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co se nám podařilo: 

- vykonat tříkrálovou sbírku  

- začít s rekonstrukcí střechy kostela 

- připravit setkání rodáků- díky 

pí. Kletzembaurové 

- pokračovat v konání putování kolem kapliček        

co se nám nepodařilo:                                          foto- účastníci cesty 7 bolestí P. Marie r.2019 

- častěji se setkávat ve společenství                          

- zorganizovat více akcí pro děti,  

- oslovit rodiny, které nechaly pokřtít své děti 

- uspořádat koncert v kostele 
 

výhled – budeme se snažit:   

- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo 

- obnovit setkávání ve společenství 

- pořádat akce pro děti (výuku, táboráky apod.) 

- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 

       -      pokračovat v rekonstrukci střechy              setkání v sakristii o svátku patrona kostela 

                            SVATÝ KÁMEN   

co se podařilo:                                                                                        

- udržet první soboty se mší sv.   

- zavést česko-německé písně o 1.sobotách 

- udržet otevření kostela (díky p. Panskému) 

- nově zajišťovat mše sv. na den 15.8. 
 

výhled – budeme se snažit: 

- více propagovat první soboty se mší sv.  

       -      vybudovat nové ozvučení+opravy omítek 

- znovu zavést posezení  a občerstvení po mši        

    biskup Vlastimil na Sv. Kameni r.2019 

 

ROK křty svatby pohřby Svátost 

nemocných 

První 

sv. 

přijímá

ní 

Svatý Kámen – 

lidi v kostele 

o prvních 

sobotách 

Počet lidí 

ve 

farním 

kostele 

2010 2 1 1   15 15 

2011 1  1   15 15 

2012  3 1   15 15 

2013 2  1 1  15 12 

2014 2  4 1  10 10 

2015 5 2 1  2 10   8 

2016 4  2   10   8 

2017 3 2 3   10   8 

2018 2 1    10   6 

2019 4  1   10   6 



23 

RYCHNOV n.M. 

hospodaření 
2015 2016 2017 2018 2019 

zůstatek k 1.1. 40,1 28,0 37,5 84,9 37,7 

PŘÍJMY 

Sbírky Rychnov 
35,1 19,9 

6,7 5,2 5,1 

Sbírky Sv.Kámen 3,5 10,5 7,7 

Sbírky k odeslání   1,5 0,9 5,4 

Příspěvek - obce       100,0 

- Jihoč. kraje      

- Min. kultury     1100,0 

- Biskupství ČB 7,0     

dary 10,3 12,7 12,2 22,8 19,5 

úroky  0,4 0,1 0,1 0,8 

pachtovné 1,4 113,4 112,2 122,7 86,5 

ostatní příjmy     70,5 

přijatá půjčka      

splátky vydané půjčky    36,0  

PŘÍJEM CELKEM 53,8 146,4 136,2 198,2 1 433,2 

VÝDEJ 

bohoslužebné  0,1   0,4 

opravy Rychnov  
 

7,9 

opr. střechy 
  projekt 66,9 

1240,7 

opr.střechy 

opravy Sv.Kámen     9,7 

el. kostel Rychnov 1,6 1,4 1,5 1,7 2,6 

el. kostel Sv. Kámen 5,6 7,3 5,8 6,9 9,2 

květiny 0,6     

doprava veleší. sboru   2,9  plyn 0,4 

věci    křovinoř.3,5 špend 0,1 

věci vysavač 2,3 2,2 čerpadlo 9,1 ověř. 0,1 

  kontrola zabezp.systému 1,6 1,6 1,6  1,6 

  dary - Rož   7,0   

poplatky bance 0,1 0,5 0,1 0,6 0,5 

občerstvení  0,5  3,2  pošt. 0,2 

pojistné – Sv.Kámen 6,7 3,4  6,7  

odvedené sbírky   1,9 1,5 0,9 5,4 

odvod na biskupství 0,5 78,0 23,8 88,7 121,9 

podíl na spol. režii do Ka 40,2 10,0 18,0 10,0 5,0 

ostatní výdaje 0,5   sekání tr.0,4 sekání tr0,2 

daně 0,1 3,4 7,2  7,2 

půjčka vydaná  
27,0 

K-12,Ro 15 

  Mal.5,0 

spl.D   9,0 
Rož   50,0  

VÝDAJE CELK. 65,9 136,9 88,8 245,4 1 405,2 

závazky celkem 52,2     

pohledávky celkem 23,3     

zůstatek k 31.12. 28,0 37,5 84,9 37,7 28,0 
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BENEŠOV NAD ČERNOU – statistika: 

 

ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 
nábož. 

nedělní 
účast 

biřmo
vanci 

2017 11 1 10 3  10 47  

2018 2  9 3   50  

2019 8 1 4    50  

2020 4  8 2 2  50  

 

 

 


