
 

Výroční zpráva o stavu farností na Kaplicku 

za rok 2015 
 

 

Farnosti:  

Blansko u Kaplice, 

Cetviny,  

Dolní Dvořiště, 

Kaplice,  

Malonty, Omlenice, 

Pohorská Ves, 

Pohoří n. Š., 

Rožmitál n. Š.  a 

Rychnov nad Malší 

 

Přehled hospodaření i akcí v uplynulém roce 
 

 Přátelé, 
podobně jako v uplynulých letech přinášíme přehled hospodaření i života v našich 
farnostech za uplynulý rok. Tentokrát jako samostatnou přílohu Farního listu. 
Následující informace nám mohou poskytnout podnět k zamyšlení, co v našich 
farnostech zdokonalit a jak pokračovat. 
  

 Řekl bych, že se potýkáme hlavně s těmito problémy: 
- zvl. v Kaplici se málo dětí účastní bohoslužeb ( i těch dětských) 
- podobně i málo dětí z Kaplice se účastní pořádaných akcí pro děti 
- v Rychnově, Dol. Dvořišti, ale i Omleničce a Blansku dosti ubylo účastníků 
bohoslužeb 
- chybí nám jednotlivec, či celý tým pro charitativní oblast ve farnosti 
- bylo by potřeba více dobrovolníků pro farní kancelář, aktivity s dětmi a další služby 
ve farnosti … (tvorba internet. stránek farnosti, Farního listu apod.) 
Zkusme navrhnout jak tyto problémy řešit. Podnět můžete vložit do schránky na faře 
nebo v kostele. 
 

      Pozitivem jsou mnohé akce, které konáme (Tříkrálové sbírky, ples, společenství, 
aktivity s dětmi, Petropavlovská pouť, Farní den, koncerty, farní dovolená ad.) 
Děkuji tedy všem, kdo se aktivně zapojují do organizování farního života, i těm, kdo 
ho podporují svou modlitbou, nebo finančně, i těm kdo akce podporují svou účastí. 
Pán Bůh ať všem odplatí! Kéž vše přispěje k budování Božího království.                                                     

P. Pavel Šimák 

Z Petropavlovské poutě v Kaplici v r. 2015 



 

 
 
 
co se nám podařilo:  

- uspořádat konání velik. večeře na faře v Kaplici 
- uspořádat program pro děti v kostele na závěr 

prázdnin (díky paní Wimmerové) 
- zorganizovat poutní slavnost s vycházkou ke   

kapličce, malým koncertem a pásmem hudby     občerstvení před kostelem o poutii 
       -      udržet pěknou výzdobu a úklid v kostele               

zvl. díky kostelnici Hance Petrouškové 
- hudební doprovod mší sv. je obohacen 

o rytmické zpěvy mladých  
- pokračovalo se v restaurování bočního oltáře  
- uskutečnil se adventní koncert 

 

co se nepodařilo:  
- pokračovat ve scházení se ve společenství  

(mohlo by se jezdit na společenství do Kaplice,  program pro děti na konci prázdnin 
ale zatím se nezdá, že by byl zájem)                           

- pořádat táboráky a jiná setkání pro děti 
- zvýšit počet účastníků nedělních bohoslužeb              
- zkulturnit bydlení pro ubytované na faře                     

 

výhled – budeme se snažit 
- usilovat o to co se nepodařilo 
- uspořádat varhanní koncert a prohlídku kostela 
- pořádat program v domě s pečovatel. službou 

                                                                                               velikon. večeře na faře v Kaplici 
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ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

1998 3 1 3 2 - - 20 
1999 1  1 -   15 
2000   3 1   14 
2001 - - 2    14 
2002 1      14 
2003   1    12 
2004       12 
2005   1    15 
2006   3    17 
2007    2   15 
2008   1    15 
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 



BLANSKO hospodaření rok: 2012 2013 2014 údaje v tisících Kč 2015 

zůstatek k 1.1. 9,5 28,2 15,6  3,1 
PŔÍJMY 

Sbírky     
zůstávající: 

12,4 
11,2 

13,4 
11,8 

10,5 
9,5 

 
13,9 

 
 dary, 13-na varhany  5,0    
Příspěvky na opravy: Ministerstvo 
biskupství  
kraj 

70,0 
 

 

100,0 
 

10,0 

80,0 
 
 

 
95,0 

 
 

nájemné 1,7    14,2 
za prodej fary    1. splátka 373,0 
půjčka přijatá, 09-Rož   6,0   
splátky půjček 09-Mal 17,5 14,0    
PŘÍJEM CELKEM 101,6 142,4 96,5  496,1 

VÝDAJE 
opravy- kostela  0,7 140,9 101,2  110,4 
z toho - restaur.boč.oltáře 77,8 111,2 88,9  105,6 
  - oprava varhan, 2014-el.instalace  17,0 4,5   
  - malování+opravy střechy  12,7 7,8  4,8 
- fary 1,8 0,2    
- občerstvení pro brigádníky 0,9 0,2    
daně  (z nemov.) 1,1 1,1 1,1  6,6 
elektřina kostel 3,2 2,2 2,3  2,2 
fara: elektřina+voda+topení 77,7 75,8 42,3 23,8 
úhrada za praní a sprch. do Kaplice  11,0 12,0  4,0 
úhrada ubytovaných (odečíst) -114,5 -120,0 -67,0  -51,0 
přeplatek za el. na faře (odečíst) -56,4     
servis zabezpeč. zařízení 2,1 1,9   1,6 
pojistné 3,3 6,7   3,4 
nádobí, oprava služ. auta 2,3 1,0    
barvy, vis. zámek; 2014-plány fary 0,6  5,7   
poplatky bance   0,5 0,6 
nájem za hrob   0,8   
vyčištění septiku 1,9   ověřování listin 0,7 
občerstvení  0,3   0,3 
ostatní výdaje 0,2  0,3  0,6 
úhrada společné režie do Kaplice 18,0 15,0 5,0  10,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 1,2 1,6 1,0   
do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,0 1,0 1,0  1,0 
půjčka vydaná     2014-Omlenici  14,0 3,0 Cetvinám 20,0 
splátky půjček 60,0     
VÝDAJE CELKEM 82,9 154,9 109,2  134,2 
závazky celkem 5,4 5,4 11,4  11,4 
pohledávky 0,0 0,0 3,0  23,0 
zůstatek k 31.12. 28,2 15,6 3,1  365,0 



 
 
 
 
co se nám podařilo:  
- několikrát v roce uskutečnit mariánské 
pobožnosti   
- začít s přípravami na odvodnění kostela 
- uskutečnit vycházku v blízkosti Cetvin a 
křížovou cestu  
- uspořádat  setkání rodáků a zpívání s rodinou 
Talířovou 
- pokračovat ve slavení české poutní mše sv. v září 
- podílet se na organizaci setkání rodáků 
 

co se nám nepodařilo:             
-     uspořádat koncerty 
- lépe uspořádat českou pouť                                      foto ze setkání rodáků při mši sv. 8.8. 
 

výhled – budeme se snažit: 
- pořádat koncerty 
- pokračovat v konání mariánsky zaměřených bohoslužeb (májová, růženec…) a křížové 
cesty, nejlépe s účastí sousedů z Rakouska, navázat lepší vztahy s německy mluvícími rodáky        

OBŘADY: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

křty 1  1        
svatby  1         

HOSPODAŘENÍ 

údaje v tisících Kč 
2011 2012 2013 2014 2015  

zůstatek k 1.1. 0,2 0,7 0,6 1,7 1,9  

Sbírky     3,2 1,0 2,2 3,8 2,3  

Příspěvky na opravy (14-Jč.kr.    78,0   
přijatá půjčka(2014-z Mal.)    15,0 20,5 z Blanska 
dary 3,0 5,0  61,3 6,9  
nájmy     54,3  
PŘÍJEM CELKEM 6,2 6,0 2,2 158,1 84,0  
opravy kostela 2014:    

148,8 70,8 projekt odvodnění 
131,2 střecha;17,6 projekt    
daně  (z nemov.) 0,1  0,1 0,1 0,4  
elektřina kostel 0,8 1,3 1,0 1,0 1,2  
ostatní výdaje    0,2 2,0 podíl na spol. režii 
poplatky  0,8 0,8  0,1 0,3  
splátky půjčky (do kap.) 4,0 4,0  7,7   

VÝDAJE CELKEM 5,7 6,1 1,1 157,9 74,7  
závazky celkem 17,9 13,9  6,2 26,7  
pohledávky 0 0 0 0 0  
zůstatek k 31.12. 0,7 0,6 1,7 1,9 11,2  



 
 
 
 

co se nám podařilo:  
- pokračovat v ekumenických bohoslužbách a navazovat hlubší vztahy s evangelíky 
- 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) 
- pokračovat ve výtvarném kroužku dětí na faře (díky pí. Peroutové), který např. 

vytváří výzdobu oltářů na Boží Tělo, v kostele byly po celý rok obrazy vystaveny 
- připravit několik večerů poezie s poslechem duchovní hudby 
- na společenství se pokračovalo s probíráním církevních dějin a biblických knih 
- uspořádat Noc kostelů s vystoupením dětí z náboženství 
- organizovat akce pro děti (pobyt na Ktiši, a další)  
- oslavit 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 a s přáteli z Malont a s mladými hudebníky 
vedenými Kristýnou Perausovou 

- uspořádat Farní dovolenou (týden společně prožitý v Krkonoších) 
- uspořádat přijetí a občerstvení pro německy mluvící rodáky (díky za pomoc všem, 

kteří připravovali občerstvení) 
- zorganizovat pouť do Mariazell 
- uspořádat  Farní den – setkání farníků z celého našeho obvodu (Kaplicka) a obohatit 

ho vystoupením mladých a přednáškou P. Cyrila Havla z Českých Budějovic 
- uspořádat ekumenický adventní zájezd do Rakouska 
- udržet pěkný počet dětí na náboženství (31) – díky katechetce Štěpánce 
- zdokonalovat internetové stránky farností 
- rozšířit dětskou hudební skupinu pro doprovod dětských mší sv., která zároveň 

funguje jako společenství. Do budoucna s odchodem Kristýny do Plzně to však bude 
složitější 

- dále provozovat farní knihovnu a prodejnu a rozšiřovat knihovní fond 
- zařídit ve vrácené hospodářské budově v areálu fary sklad nábytku, věcí a šatstva pro 

lidi v nouzi 
 

co se nepodařilo:    (je to podobné jako loni) 
- zavést farní vycházky a výlety (ujme se toho někdo?) 
- 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 
- sehnat peníze a připravit další opravy kostela a fary 
- 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    
                                                                                                foto z farního táboráku 

 

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 
- znovu budeme konat společnou dovolenou 

farníků 
- zorganizovat poutní zájezd 
- vytvořit společenství manželů a rodin a také 

ministrantů 
-        zlepšit hospodaření farnosti a získat více  

finančních prostředků                                                        foto z farního dne 
- znovu uspořádat Farní den a zajistit zajímavého hosta na přednášku 
- pokračovat v přípravě na biřmování a biřmování uskutečnit 
- 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 
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ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

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 



KAPLICE hospodaření rok: 2013

2 

2014

2 

2015 Poznámky k r. 2015:  

zůstatek k 1.1. 1,1 528,2 28,3  
PŘÍJMY 

Sbírky: vybrané celkem 93,8 82,8 76,7 zůstavající sb. 72,4 (post.3,5) 
dary  16,8 70,9 14,0 8,7-osoby, 5,3 Charita 
příspěvky –  52,2  905,0 893- EU+stát;12Bisk; 
zisk z plesu  0,1 6,4 4,3  
nájemné+ostatní 7,8 8,8 6,5  
půjčky (příjem peněz) 1100,0 100,0 12,5   
splátka poskytnuté půjčky (příjem)  7,7   
PŘÍJEM CELKEM 1.270,7 276,6 1.019,0  

VÝDAJE: 
bohoslužebné svíce, víno, hostie, kvě. 24,0 20,1 23,3  

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

 
12,1opr.střechy Malého kostela 
a stodoly na faře; 1,2 světlo 

opravy fary a zařízení:  
496,5 

střecha 
626,6 

střecha 
12,4 

 3,5 dveře stodoly+1-háky, 5,4-
kominík 1,2 has.př. 1,1 nádržka 

elektřina kostel 19,8 13,9 19,6  
fara: el.,plyn,voda,topení 145,3 142,0 144,0  
obyvatelé fary zaplatili:(odečíst!) -166,7 -201,8 -154,4  
úroky z půjčky+poplatky  21,9 1,7  
poplatky bance  4,4 1,2  
Pouť a farní den + ost.koncerty 10,0 14,7 10,2 6-pouť-konc; 4,2 Far.den 
telefon, internet+poštovné 16,0 13,8 14,1 13,3-tel.int.  0,8 poštovné 
provoz kopírky+kancel. potřeby 21,6 17,8 16,4 12,5kopírka;  4,9 kanc.potř. 
katechetické výdaje- 2013-zájezd 10,6 1,8 11,6 6,2-děti far.dov; 5,4 dět.akce 

různé věci  1,1 43,0 9,3 
2-vysavač; 3,1 křovinořez 
1,9 altány; 2,3-ministr.obleky 

knihy a kazety  17,1 24,0 21,4  
časopisy 12,9 8,1 9,8  
občerstvení  5,5 15,9 9,2 4,6 pouť; 2,6 far.den+ost 
pojistné 9,6  6,4  
děti Ktiš+dět. zájezdy  8,0 2,5 15,6  
charitativní výdaje (+adopce) 8,2 10,1 6,7  
odvedené sbírky (misie, bohosl….) 10,1 7,2 4,3  
do fondů na biskupství-havar.+stav. 5,1 5,1 5,1  
drobné věci  0,3 4,4 21,0 materiál k opr., a údržbě fary 
Poplatky a daně 3,8 3,7 1,3  0,5 daň z nem.;0,5 rozhl,0,3 ov 
zájezdy 16,2 -11,2 4,8  
splátky půjček 52,0 13,0 914,2 14,2 ost.; 892,3+7,7*ČS,  
půjčka poskytnutá   0,5  Cetviny 

  podíly okol. farn. na režii (odečíst!) -43,0 -35,0 -112,2  
VÝDAJE CELKEM 743,6 776,5 1.030,8  
závazky (půjčky přijaté) celkem 1.671,9 1759,9 857,2 (stav)  

pohledávky (půjčky vydané) celkem 13,9 6,2 6,7 (stav) 
zůstatek k 31.12. 528,2 28,3 16,5    



 
 
 
 
 
 
 
 

co se nám podařilo: 
- vykonat společnou velikonoční večeři  
- pokračovat s opravou  kostela  
         bylo dokončeno restaurování jižní 
         předsíně s dveřmi 
 

co se nám nepodařilo: 
- obnovit pravidelné schůzky společenství 
- zorganizovat o poutní slavnosti koncert, který by přitáhl lidi 
- vytvořit přitažlivější podobu „půlnoční“ mše sv. o Vánocích  
 

výhled – budeme se snažit: 
- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo (zvl. obnovit schůzky ve společenství) 
- obnovit setkávání u táboráku 
- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 
- pokračovat v opravě  kostela (dveře bočního vchodu) 
 
 
 
 
 

statistika: 
 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      foto z adventního koncertu ZUŠ                       foto z velikonoční společné večeře 

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 1 v Kap 1 1 1   15 
2015 3 1     10 

  



 

 
 
 
 
 
 

D. DVOŘIŠTĚ hospodaření r 2012 2013 2014   údaje v tisících Kč 2015 

poznámky k r. 2012+2013+2014    pozn.k roku 2015  
zůstatek k 1.1. 2,7 14,6 12,5  11,0 

PŘÍJMY 

Sbírky     9,7 10,6 10,5  12,5 

 zůstávající sbírky 7,7  8,9   
prům. nedělní sbírka (bez mimoř.) 0,37     
Příspěvky na opravy- Ministerstvo: 

Obec:  
420,0 
100,0 

400,0 
100,0 

300,0 
100,0 

 
350,0 
100,0 

úroky na běžném účtu 0,6 0,9 1,6  1,5 
splátky půjček   2,0  1,0 
nájemné     1,1 
dary 1,0  0,5   

PŘÍJEM CELKEM 531,3 511,5 414,6  466,1 
VÝDAJE 

opravy kostela 502,1 501,9 400,6 
rest.387,2; zádveří 
31,6; mříž 27,8 ad. 
 

451,6 
 
 opravy ostatní r.12-postřik 2,7     

daně  (z úroků)   0,3  0,3 
elektřina kostel 2,9 2,2 1,9  2,3 
plyn kostel 0,4  0,4   
benzín do sekačky     0,4 
občerstvení  0,6 0,3 0,1   
      
      
látka na oltáře 0,4     
prodluž.kabel  0,2    
poplatky bance 0,2 0,3 0,2  0,3 
poplatky na katastru 0,3 0,2 0,2  0,2 
úhrada společné režie do Kaplice 7,0 5,0 10,0  13,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,0 2,8 1,6   
do fondů na biskupství-havar.+stav. 0,7 0,7 0,5  0,7 
ostatní výdaje 0,1  0,3   
půjčky vydané      
VÝDAJE CELKEM 519,4 513,6 416,1  468,8 
závazky celkem 0  0  0 
pohledávky 281,1  279,1  278,1 
zůstatek k 31.12. 14,6 12,5 11,0  8,3 



 
 
 

 
 
co se nám podařilo:  
-     u Otů se opět konala velikonoční večeře  
- pokračovalo se v hodinách náboženství a v pobytech  
      dětí na Ktiši  
- pokračovalo se ve scházení se ve společenství, kde se  
      konají i biblické hodiny a promítání, pokračujeme     velikonoční večeře a společenství u Otů 
      v cyklu z dějin církve 
- stále je dost ministrantů 
- byly uspořádány koncerty v kostele-zvl. o Vánocích 
- pokračovalo se v konání táboráků  
- pokračovalo se v rekonstrukci krovu a střechy  
      kostela 
- farníci se účastnili poutě do Mariazell a Advent- 
      ního zájezdu 
 
 
 
                                                                                             z poutního zájezdu do Mariazell  
 
z 1. sv. přijímání 
 
 

 
 
co se nám nepodařilo 

- obnovit společné vycházky 
 

výhled – budeme se snažit: 
- připravit vycházky do přírody 
- pokračovat v hudebních večerech s poezií             
- pokračovat v opravách kostela( krov) a fary (komín)               z pobytu na Ktiši 
                                                                                                         

statistika:  (dle dostupných  údajů) 
 

 ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
ø počet lidí 
v kostele 

M

a

l

o

n

t

y 

2006      5  
2007   2 4  8 30 
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 



MALONTY hospodaření rok: 2012 2013 2014 údaje v tisících Kč 2015 

poznámky k r. 2012+13+14    poznámky k r. 2015  
zůstatek k 1.1. 28,2 7,5 5,5  27,9 

PŘÍJMY 

Sbírky    
 sbírky zůstávající:  

29,8 
26,1 

28,1 
23,9 

39,4 
35,2 

 
33,2 
31,2 

úroky z účtu 0,8  1,0  3,0 
dary   36,9   
Příspěvky na opravy – obec 
- ministerstvo 
- Jihočeský kraj 
- ze zahraničí (rodáci) 

100,0 
180,0 

 

 
 
 

55,7 

69,2 
 

150,0 
934,9 

obec 
ministerstvo kultury 

 
rodáci přes biskup. 

70,0 
600,0 

 
81,0 

nájemné  1,7  Bemagro 2,3 
nový závazek      
PŘÍJEM CELKEM 310,6 85,5 1.231,3  789,5

VÝDAJE 

opravy-kostel  2012-klenba: 255,8;  
2013-projekt odv.54,5; malování 3 
2014 odvodnění kostela 1077 
projekty42,7  elektroinstal.29 … 

257,6 57,5 1170,4 oprava střechy kostela 737,5 

- fara 2012-podlaha 
2014: el.instal.+vodoinstal. 18,4 

8,5 
6,4 

dlažba 
omítk 

18,7  

elektřina kostel 5,3 2,4 8,6  4,9 
fara: elektřina, voda, topení, odpad 44,3 62,7 52,9 88,7 
úhrada ubytovaných (odečet) -51,0 -72,0 -94,6  75,6 
občerstvení brigádníci  1,5 0,6   
občerstvení – táborák, rodáci, výročí 0,4 0,9 1,3  0,5 
13-mikulášská nadílka,14-koncert  0,4 2,1   
pojistné 1,9 3,9   1,9 
poplatky bance 0,7 0,4 0,4  0,3 
12-na opr.káry, 14-kamna 2,5  3,0 kamna 3,2 
znalečné, kolky, poplatky 0,2  1,3 0,6 
 12-dárky k 1.sv.př. 
14- nástěnky, poštovné 

0,6  0,5 klíče, zámek 0,7 

plyn  0,4    
úhrada společné režie do Kaplice 14,0   9,4 10,0  23,0 
odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 3,7 4,2 4,2  2,0 
do fondů na biskupství-havar.+stav. 2,0 2,0 2,0  2,0 
výdaje ostatní 0,6 1,4  daně 0,8 + ost 1,1 
nová pohledávka   15,0   
splátka závazku 40,0 6,0 12,5   

VÝDAJE CELKEM 331,3 87,5 1208,9  790,8 
závazky celkem 26,7 20,7 8,2  8,2 
pohledávky celkem 92,8 92,8 107,8  107,8 
zůstatek k 31.12. 7,5 5,5 27,9  26,6 



 
 
 
co se nám podařilo: 
- udržet setkávání na faře a konat biblické hodiny i když počet zúčastněných klesl 
- pokračovat v obnově osvětlení v kostele a elektroinstalace na faře 
- konat táboráky pro děti 
- společně oslavit s německy mluvícími rodáky 300. výročí farnosti, vyhledat v archivu 
cenné informace k založení farnosti, uspořádat přednášku a koncert 
- 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                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O

m 

l 

e 

n 

i 

c 

e 

ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

 

 1998 1      10  

 1999 2     9 18  

 2000 1     15 15  

 2001   2   15 15  

 2002 4 1     15  

 2003       12  

 2004       12  

 2005       12  

 2006    1 1  16  

 2007 2 1 1 2 - - 15  

 2008 2 - - - - - 15  

 2009 1      15  

 2010 2  2    15  

 2011 3      15  

 2012    4   15  

 2013 2   1   15  

 2014    1   15  

 2015 3  2 1 2  12  



 
 
 
 

OMLENICE hospodaření 

rok: 

2012 2013 2014 v tisících Kč 2015 

zůstatek k 1.1. 2,4 16,3 14,9 pozn. k roku 2015: 3,6 
PŘÍJMY 

Sbírky     celkem: 
          zůstávající:  

24,5 
 

13,4 
12,1 

26,1 
23,7 

 
24,1 

 
úroky, dary; 2012-od rodáků 62,2 1,1    
Příspěvky na opravy: obec: 
stát: 
biskupství: 

100,0 
420,0 

 

100,0 
400,0 

 

29 
200 

 
 

29,0 
 
 

nájemné 13,0 33,0 26,0  16,0 
ostatní příjmy      
splátka půjčky 1,2  3,0   2,0 
nový závazek 6,0 32,0 3,0   
PŘÍJEM CELKEM 626,9 582,5 284,1  71,1 

VÝDAJE 
opravy fara:12+13-koupelna + 
chodba 

14,5 
el.m.1,9 

6,5 
 8,7 

el.mont 
el.montáže 

materiál k opravám na f. 
10,7 

7,8 

opravy kostel 570,7 535,9 
273,6 

zeď, el. 
osvětlení  30,0 

plyn 0,8 0,4   0,4 
daně  (z nemov.) 1,1 1,1 1,1  1,1 
elektřina kostel 4,1 2,8 4,0  3,7 
fara: elektřina, topivo, voda 8,9  10,2 brik-5,9; el-10,2; 16,1 
úhrada ubytovaných (odečíst) -8,0  -30,0  33,9 
revize EZS 2,5 3,1   1,5 
bohoslužebné 0,5 0,2 0,5  0,3 
poplatky katastr.ú.14-nástěn.  0,2 0,5 drobné věci, dárky, i dětem 1,5 
12-rukov. 13-lampa; 14-deska 0,2 0,4 1,2 koberec 6,6 
občerstvení brigádníkům 2,6 0,3   0,3 
občerstvení pouť 0,8 0,5 0,9  2,4 
občerstvení táboráky 0,3 0,2 0,5  0,4 
občerstvení ost. 0,3  0,3 zahradní stůl+židle 3,3 
pojistné 3,1 6,2   3,1 
úhrada společ. režie do Kaplice 4,0 8,0   12,0 
odvedené sbírky (na bisk.a char.) 2,7 1,3 2,4   
do fondů na biskupství 1,0 1,0 1,0  1,0 
revize komínů  0,9  benzín do sekačky 0,2 
výdaje ostatní 1,0 0,9 0,7   
splátka závazku  10,0 19,5  1,4 
VÝDAJE CELKEM 613,1 579,9 295,4  69,9 
závazky celkem 15,0 37,0 20,5   
pohledávky celkem 192,8 189,8 189,8   
zůstatek k 31.12. 16,3 14,9 3,6  4,8 



 
 
 

 
co se nám podařilo: 
- opět se konala  ve spolupráci s Obecním úřadem a 

Obč. sdružením Terezie poutní slavnost s pozva-
nými německy mluvícími rodáky,  mše se konají 
již v kostele 

- pokračovali jsme v pravidelných nedělních          z Tříkrálové sbírky v P. Vsi v r. 2015   
bohoslužbách (1. neděli v měsíci v 15h).  
Nejvíce lidí přichází o Vánocích, pouti  
a o Památce zesnulých, někdy nepřijde nikdo  

- v opravách kostela nastala přestávka, jen byl 
zaplacen projekt a restaurátorský průzkum 

- pokračovaly schůzky s dětmi, vedené Kristýnou 
Perausovou. Děti se účastnily víkendových 
setkání na Ktiši a také dětské vikariátní pouti  

-  děti se také účastnily  tříkrálové sbírky 
 

co se nám nepodařilo: 
- lépe vybavit kostel                                            děti z Pohorské Vsi na Ktiši  5/2015 
- zorganizovat vystoupení dětí v kostele, či na 

jiných akcích (kromě mše sv. v říjnu) 
 
 

výhled – budeme se snažit: 
- zorganizovat vystoupení dětí 
- zorganizovat koncert v kostele 
- nabídnout přednášky o bibli či promítání 
- pokračovat ve všem dobrém                              
- zorganizovat výlet dětí 
- obohatit knihovnu knihami s křesťanskou 

  

       děti zpěvem doprovází bohoslužbu                                                                                       
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
       ze sobotních setkání s dětmi                                      podzimní pobyt na Ktiši                 
 

OBŘADY: 2012 2013 2014 2015 

křty 3 1 0  
Ø počet lidí 
v neděli 

  3-5  



POHORSKÁ VES 2011 2012 2013 2014 údaje v tisících Kč 2015 

zůstatek k 1.1. 57,3 57.6 1,5 163,1  2,9 
PŘÍJMY 

Prodej pozemku    50,8 3,1   

Příspěvek z: Obce PV 
Biskupství ČB 
Ministerstva kultury 
Jihoč. kraje 

0,0 
 

400,0 
 

0
0

264,0
0

100,0 
 

2.266,0 
33,7 

 
1.649,4 

stát+EU 
  

sbírky  0,6 3,0  3,6 

dary 1,5 0,7   
od Biskupství na dluh 

ost. 
494,0 

8,2 
úroky na běž. účtě   0,3   
přijatá půjčka  1.445,02.954,0    

splátky půjček 92,0 19,5  6,5 
od f.Omlenice 

od f. Pohoří 
1,4 

30,0 

PŘÍJEM CELKEM 996,4 1.732,35.354,3 1.659,2  537,2 
VÝDAJE 

bohosluž. výdaje 0,1 0,2   

daň z převodu n. 2,2    

oprava kostela 524,01756,4 2.903,3 49,6 
osvětlení 8,0 

  

11-znalec, úroky z úv. 1,5 28,5   

občerstvení-táboráky..   
 

0,2 
katastr, poplatky 0,8 0,4 0,5 0,2  0,3 

nástěnky 0,3 0,9   
cestovné past. asist. 0,2    
úroky z úvěru 8,3    
dětské výlety+Ktiš 1,0  sport.vybav. pro děti 0,6 
pouť-hudba 2,0    
podíl na spol. režii do 
Kaplice 

6,0   5,0 

ostatní výdaje 0,1    
odvod z prodeje na  Bis 23,0    

vydané půjčky 15,0    

splátky půjček 2.280,0 1.740,0  
494,0 
30,0 

VÝDAJE CELK. 544,01788,4 5.192,7 1.819,4  538,1 
závazky celkem 150,01595,0 2.269,0 529,0  5,0 
pohledávky celkem 152,0 132,5 132,5 126,0  94,6 

zůstatek k 31.12. 57,6 1,5 163,1 2,9  2,0 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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 mše svatou s německy mluví- 
      cími rodáky, kterému předcházela bohoslužba v lesní kapli     křest rodiny Heřmánků 
      (Obecním úřadem obnovované). Díky za zákusky připrave-       
      né ženami z farnosti. Díky za součinnost s Obec. úřadem            
- připravit a uskutečnit křest rodiny Heřmánkovy  z fary 
 (díky za přípravu katechetce Jiřině Balkové)  
- pokračovat ve schůzkách dětí na faře s Kristýnou 
- pokračovat v konání táboráků pro děti – na začátku  
      prázdnin a na zač. školního roku  
-     účastnit se několika farních zájezdů 
 

co se nám nepodařilo:                                                                             z farního táboráku 
- udržet výuku náboženství ve škole 
- uspořádat farní vycházku                                                            
 

výhled – budeme se snažit:  
- pokračovat v dobrém a usilovat o realizaci nepodařených  
      úkolů, připravit farní vycházku 
- rozšířit promítání křesťansky orientovaných filmů 
- začít s pracemi na odvodnění kostela a vyřešením   
      odpadů na faře                          z dětského krožku na faře 
ROK křty svatby pohřby Svátost 

nemocných 
První  
přijímání 

Děti na 
náboženství 

Počet lidí 
v kostele 

1999   1 1   10 
2000 1  1    10 
2001 1  1    6 
2002       6 
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 



ROŽMITÁL N. Š. 

hospodaření 
2012 2013 2014 údaje v tisících Kč 2015 

zůstatek k 1.1. 13,2 17,6 3,9  9,7 
PŘÍJMY 

Sbírky 8,5 9,0 12,5  17,3 
Sbírky zůstávající 7,5 8,0 12,0   
Prům. sbírka 0,2 0,2 0,3   
Příspěvek:- obce    100,0 99,6   
- Min. kultury      
- Biskupství ČB    dar na splacení půjčky Bisk. 110,0 
náhrady škod     29,8 
vrácená půjčka 38,3  Kap 6,0  
PŘÍJEM CELKEM 46,8 109,0 118,1  157,1 

VÝDAJE 
bohoslužebné  0,4   0,3 

opravy kostela  122,7 el.102,3  19,6 

opravy fary  0,7 2,3  11,2 

změna jističe+el.instalace    el.montáže 8,5 

sprch. kout   6,7   
materiál k opr.   0,4   
daně 0,9 0,9 0,9   

el. kostel 1,9 1,9 4,1  1,8 

el.,voda, otop fara 80,1 60,3 68,3 el.35,9; vo4,2;palivo 35,2; 75,3 
vývoz jímky 4,1 20,5 6,2  18,2 
vývoz popelnice 2,2 2,3 1,7   
ubytovaní uhradili-odeč. - 95,0 -98,6 -102,6  110,4 

drobné věci na faře   1,5 popelnice 1,0 

12-opr. auta 2,3 1,4 9,7   
malířské  a stav. potřeby 0,1 1,3 0,4   
12-kosa; 14-infrazářič 0,2 0,6 0,9 dárky pokřtěným 0,5 
občerstvení (táborák)  0,7 1,4 1,8  0,9 
koncert   3,2  4,0 
pojistné 3,1 3,2 3,2  3,2 
odvedené sbírky  1,0 1,0 0,3   
do fondů na biskupství 0,7 0,7 0,7  0,5 
      
ostatní výdaje  1,0 0,7 příspěvek na pobyt dětí 1,2 
úhrada spol. režie do Kap     7,0 
splátka půjčky 40,0 1,0   116,5 
vydaná půjčka    Kaplici 5,0 
VÝDAJE CELK. 42,3 122,7 112,7  164,3 
závazky celkem 204,1 203,1 203,1  86,6 
pohledávky celkem 35,0 35,0 29,0  34,0 
zůstatek k 31.12. 17,6 3,9 9,7  2,5 

 



 
 
 
 
 

co se nám podařilo: 
- vykonat tříkrálovou sbírku  
- připravit křest dvou dospělých 
- připravit setkání rodáků-díky pí. Kletzembaurové 
- pokračovat v konání putování kolem kapliček 

                                                                                             účastníci cesty 7 bolestí P. Marie 
co se nám nepodařilo:  

- 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 mladých i starších 
- založit společenství dětí 
- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 

                                                                                                         křty dospělých 
                            SVATÝ KÁMEN  
co se podařilo:                                                                                        

- udržet první soboty se mší sv.  
- udržet provoz poutního místa 
- udržet otevření kostela (díky p. Panskému) 
- zajistit poutní mši sv. v neděli po 5.8. 

 

výhled – budeme se snažit: 
- více propagovat první soboty se mší sv.  

       -      vybudovat WC pro invalidy 
- znovu zavést posezení  a občerstvení po mši        

    P. Grgic z Windhaagu na poutní  mši   

 

ROK křty svatby pohřby Svátost 
nemocných 

První 
sv. 
přijímá
ní 

Svatý Kámen – 
lidi v kostele 
o prvních 
sobotách 

Počet lidí 
ve 
farním 
kostele 

2006 2  3    15 
2007 1  1    15 
2008 5 1 1   15 15 
2009 1 1 1   15 15 
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 



 

RYCHNOV n.M. 

hospodaření 
2012 2013 2014 2015 údaje v tisících Kč 

zůstatek k 1.1. 6,1 19,3 15,8 40,1  
PŘÍJMY 

Sbírky Rychnov 11,4 10,8 19,6 
35,1 

 
Sbírky Sv.Kámen 24,2 21,9 26,7  
Sbírky zůstávající celkem 34,4  45,9   
Příspěvek - obce        
- Jihoč. kraje      
- Min. kultury      
- Biskupství ČB    7,0  
dary  10,0 1,4 10,3  
úroky 0,1     
nájmy    1,4  
ostatní příjmy 1,5     
přijatá půjčka      
splátky vydané půjčky 11  4,0   

PŘÍJEM CELKEM 48,2 42,7 51,7 53,8  
VÝDEJ 

bohoslužebné  0,7    

opravy Rychnov  
 

2,5 
oprav.
osvětl. 

 
2,6 

opr. 
osvětl. 

7,9 opr. střechy 

opravy Sv.Kámen 
*malování sakristie 
**čištění okapů 

*1,4 
**2,9 

1,8 
11,5 

o.hodin 

3,6 
opravy 
střechy 

  

el. kostel Rychnov 1,8 2,0 1,7 1,6  

el. kostel Sv. Kámen 6,6 9,0 7,8 5,6  

květiny    0,6  

plyn  0,4  0,4   

  kontrola zabezp.systému  1,8  1,6  
  koncert -2,6 5,0    

poplatky bance 0,5 0,1 0,1 0,1  
občerstvení  2,8 1,0  0,5  
pojistné – Sv.Kámen 3,4 3,4  6,7  
odvedené sbírky   0,3 0,4   
do fondů na biskupství 0,5 0,5 0,5 0,5  
podíl na spol. režii do Ka 9,0 5,0 10,0 40,2  
ostatní výdaje 0,3 0,3 0,3 0,5 -zámek,  
daně    0,1  
půjčka vydaná      
VÝDAJE CELK.  42,4 27,4 65,9  
závazky celkem 52,2 52,2 52,2 52,2 (Dol. Dvořiště) 
pohledávky celkem 27,3 27,3 23,3 23,3 (Kap. Poh, Mal) 
zůstatek k 31.12. 19,3 15,8 40,1 28,0  



  
 
 

 
co se podařilo: 
- zřízena byla farní kavárna nad sakristií 
- p. Altmann organizuje nejen brigády na opravu  

kostela, ale také program akcí, které jsou konány 
v každém měsíci a jsou hojně navštíveny, 
v programu účinkují jak Rakušané tak Češi 

- velmi se zdařila poutní oslava v září                         z poutní mše sv. v září a advent.koncertu 
- uskutečnit 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:  
- uspořádat májovou pobožnost 
- 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 
2011 2012 2013 2014

poznámky k roku 
2015 

2015 

zůstatek k 1.1. 3,3 33,5 42,5 4,1  2,2 

PŘÍJMY 

Sbírky      0,2     

Příspěvky na opravy – biskupství 30,0      
Příspěvky na opravy – Min.kult. 271,0 250,0   z EU 389,1 
Dar na splátku půjčky od Bisk.      61,0 
ostatní přijmy     EON-věc. břemeno 1,5 
dary 41,5 100,0 8,0 82,0   4,0 
přijatá půjčka 14: Bisk 400+12,5S    414,5 od ŘKF Kaplice 0,2 
splátka poskytnuté půjčky 37,0      
PŘÍJEM CELKEM 379,5 350,2 8,0 494,5  455,8 

VÝDAJE 
opravy kostela 
2014: obv. zdi+el. přípojka 
 

301,2 323,5 
2,5 
0,8 

469,8 
26,3 

 

  

elektřina kostel      4,1 
ostatní výdaje 0,1 0,2 8,0 0,3 poplatky bance 0,4 
úhrada společné režie do Kaplice   0,1    
splátky půjčky 11,0 17,5 30,0  Biskupství 450,0 
poskytnutá půjčka 37,0  5,0    
VÝDAJE CELKEM 349,3 341,2 46,4 496,4  454,5 
závazky celkem 154,0 136,5 106,5 521,0  69,0 
pohledávky 21,8 21,8 26,8 26,8  26,6 

zůstatek k 31.12. 33,5 42,5 4,1 2,2  3,5 



 


