
 

 

 

 

co se nám podařilo:   

- udržet setkávání na faře a biblické hodiny, + 

promítání videa (byť s méně častými 

schůzkami) 

- udržet putování (každý měsíc) na Dobrou 

Vodu 

- zorganizovat oslavy 650. výročí první zmínky o farnosti Blansko s varhanním 

koncertem, přednáškou a občerstvením 

- zajistit kvalitní kostelnickou službu po pí. Orholcové (díky pí. Petrouškové) 

- vymalovat a uklidit sakristii (zvl. díky Luboši Beranovi) 

 

co se nepodařilo:  

- pokračovat v organizování táboráků či programů pro děti a přitáhnout na ně další 

děti 

- zvýšit počet koncertů v kostele a lépe oslavit poutní slavnost 

- zvýšit počet účastníků nedělních bohoslužeb, ten (i v důsledku několika úmrtí počet 

v poslední době poklesl) 

- zkulturnit bydlení pro ubytované na faře 

 

výhled – budeme se snažit 

- napravit to co se nepodařilo 

- nabízet knihy k zapůjčení v kostele 

- pořádat program v domě s pečov. službou 

- více se věnovat nemocným 
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ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

1993 3  2   5 20 

1994 3  2 1 2 4 20 

1995 - - 1 - - - 20 

1996 1 - - - - - 20 

1997 4 - - - - - 16 

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 



 

údaje v tisících Kč 

BLANSKO hospodaření rok: 2007 2008 2009 

zůstatek k 1.1. 3,9  14,4  6,9 

PŔÍJMY 

Sbírky    sbírky zůstávající:07-11,8 

08-12,2 
14,6 15,0 Sbírky – zůstávající:12,4 14,8 

náhrada škod (z České pojišťovny) 35,2  dary 0,5 

Příspěvky na opravy 2008: 

bisk 30, Min.k.100, na zab.z.MK 84 
 214,0 

Biskupství 20,0 

kraj 85,0 
105,0 

nájemné 7,7 2,5  1,1 

půjčka přijatá (od ŘKF Pohor.Ves)  11,2 od ŘKF Rožmitál 38,3 

ostatní příjmy  0,3 splátky půjček 0,9 

   splátka od ŘKF Malonty 10,0 

PŘÍJEM CELKEM  57,5 243,0  170,6 

VÝDAJE 

bohoslužebné 0,4 0,8  0,4 

opravy- kostela 2007- střecha 

2008- restaur. boč. oltáře 111,5 
22,9 116,4 

malování sakristie 1,0 

restaurování boč. oltáře 121,5 
122,5 

- fary 12,3 0,4 osvětlení chodby v kostele 2,0 

daně  (z nemov.) 0,3 0,3  0,7 

elektřina kostel 5,9 1,4  3,4 

fara: elektřina+voda+topení 27,8 54,4  62,0 

úhrada ubytovaných (odečíst) -33,0 -38,2  -59,9 

07-charitativní dar 

08-schránka 
0,7 0,3   

pojistné 3,4 6,8   

2007-svíčky na stromky+kabel 

2008-zabezpeč.zařízení 
0,3 94,1   

nástěnky 0,5    

nádobí 0,7  vyčištění septiku 6,0 

popelnice 0,9  občerstvení 0,6 

   ostatní 0,4 

úhrada společné režie do Kaplice 0,0   10,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,8 2,8  2,4 

do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,0 1,0  1,0 

půjčka vydaná (farnosti Malonty)  10,4  3,3 

VÝDAJE CELKEM  46,9 250,5  154,8 

závazky celkem  11,2  49,0 

pohledávky  10,4  1,5 

zůstatek k 31.12. 14,4 6,9  22,7 

 

Z tohoto přehledu hospodaření vyplývá, že z příspěvků na opravu bočního oltáře P. Marie a 

na zebezpečovací zařízení zbylo v roce 2008 8,5 tis Kč. V roce 2009 se nedostávalo 16,5 tis 

Kč. 8 tis Kč tak platila farnost. Nedostatek finančních prostředků bylo řešeno půjčkou. 

Splacení půjčky bude následovat po zamýšleném prodeji fary. 



 

 

 

 

co se nám podařilo: 

- uspořádat ve spolupráci 

s Městem Kaplice akci 

v rámci projektu „Poutní místa 

na Malši“ s programem, který 

vytvořily děti z hodin 

náboženství v Kaplici 

- zprovoznit nově nainstalované 

varhany (díky V. Markovi) 

- několikrát v roce uskutečnit bohoslužby 

- připravit pouť rodáků  

 

co se nám nepodařilo: 

-  prohloubit vztah k rodákům 

 

výhled – budeme se snažit: 

- pořádat koncerty 

- pokračovat v konání mariánsky zaměřených bohoslužeb (májová, růženec…) 

- navázat lepší vztahy s německy  mluvícími rodáky 
 

ve farnosti se uskutečnil 1 křest. 
 

CETVINY 2008 údaje v tisících Kč  2009 

zůstatek k 1.1. 0,0  0,3 

Sbírky     0,0  10,3 

Příspěvky na opravy – varhan 
kraj 

24,5 
  

přijatá půjčka 26,4  8,5 

dary  0,3   

PŘÍJEM CELKEM   51,2  18,8 

opravy varhan  50,0  2,4 

daně  (z nemov.) 0,1  0,1 

elektřina kostel 0,8  0,5 

ostatní výdaje   0,1 

  razítko 0,2 

poplatky bance   0,8 

splátky půjčky   13,0 

VÝDAJE CELKEM 50,9  17,1 

závazky celkem 26,4  21,9 

pohledávky 0  0 

zůstatek k 31.12. 0,3  2,0 



 

 

 

 

co se nám podařilo: 

- pokračovat v ekumenických bohoslužbách a 

navazovat hlubší vztahy, pokračovat 

v společných ekumenických biblických 

hodinách 1x za měsíc 

- opět uspořádat křesťanský ples (díky hl. slečně 

Králové) 

- zavést pomůcku k lepšímu prožití postní doby (křížky s postními úkoly) 

- uspořádat postní duchovní obnovu (P. Libant z Nových Hradů) 

- účastnit se akce „poutní místa na Malši“ a přispět do programu 

- pokračovat v tradici velikonočních večeří na Zelený čtvrtek a modlitby 

v Getsemanské zahradě (tentokrát s promítáním meditativních obrazů) 

- pokračovat ve výtvarném kroužku dětí na faře (díky pí. Peroutové), který např. 

vytváří výzdobu oltářů na Boží Tělo 

- uspořádat 1. sv. přijímání a vytvořit kulisy pro kázání, připravit pohoštění  

- připravit několik večerů poezie s poslechem duchovní hudby 

- uspořádat přijetí a občerstvení pro německy mluvící rodáky i s prohlídkou 

Historické expozice Kaplicka a setkáním se zástupcem Města 

- organizovat akce pro děti (2x pobyt na Ktiši, dětská vikariátní pouť, křesťanský 

tábor – s vyšebrodskými), táborák na faře k začátku prázdnin  

- oslavit i přes nepřízeň počasí poutní slavnost apoštolů Petra a Pavla s odpoledním  

programem pro veřejnost (vystoupení hud. kapel, dětské divadelní představení, 

varhanní koncert) – ve spolupráci s Městem 

- účast mladých na Charismatické konferenci v Brně 

- uspořádat zájezd pro mladé na setkání mládeže v Medugorii  

- uspořádat I. farní den – setkání farníků z celého našeho obvodu (Kaplicko) 

- zorganizovat pouť na setkání s papežem 

- obnovit provoz v dětské klubovně na faře  

- znovu uspořádat ekumenické adventní putování po rakouských klášterech (díky 

Květě Lauterbachové-Pohlhammerové) 

- udržet počet dětí na náboženství (32) – díky katechetce Štěpánce 

- uvést do provozu internetové stránky farností (díky Jakubovi Novotnému) 

 

co se nepodařilo:    (je to podobné jako loni) 

- pokračovat v konání farních vycházek (ujme se toho někdo?) 

- uspořádat „farní dovolenou“ – týden společně 

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

více dramatických prvků a zajistit účast katechetky, která bydlí mimo Kaplici, bylo 

by dobře na každou dětskou mši sv. vyrobit lístečky s pozvánkou a rozdat je dětem, 

příp. rodičům – tam, kde je naděje, že přijdou ) 

- zvýšit počet ministrantů 

- zorganizovat bohoslužbu pro nemocné a starší s udílením svátosti pomazání 

nemocných 



- zvýšit počet účastníků biblických hodin 

- zvýšit počet členů chrámového pěveckého sboru 

- zorganizovat ekumenické sportovní utkání 

- zajistit účast dětí na táboráku k začátku nového školního roku 

- nezvyšovat zadluženost farnosti 

 

výhled - budeme se snažit: 

- napravit to co se nepodařilo (viz výše) 

- pokračovat v opravě kostela 

- znovu se pokusíme zorganizovat společnou dovolenou farníků 

- zorganizovat pouť či zájezd v letních měsících (nabídne se někdo?) 

- vytvořit společenství manželů a rodin 

- vytvořit společenství dětí (doufám v pomoc pastor. asistentky) a ministrantů ze 

všech našich farností 

- zlepšit hospodaření farnosti a získat více finančních prostředků 

(pokud se prodá fara v Blansku – část fin. prostředků dostane i tato farnost) 

-  znovu uspořádat Farní den a obohatit jej o vystoupení dětí, zpěv mladých 

představení jednotlivých farností, příp. o scénky nebo promítání 

- uspořádat 1. sv. přijímání 

- do programu poutních oslav (27.6.) vložit i krátké duchovní slovo 

- dovybavit klubovnu (s pomocí sponzorů z Německa) 
 

Pro dobré fungování farnosti je třeba, aby se co nejvíce farníků zapojilo do služeb farnosti. 

Přináší to radost nejen farnosti a jejímu správci, ale i tomu kdo se zapojí a především Pánu. 

Vzpomeňme na jeho podobenství, když hledal plody na fíkovníku, ale nenašel nic než listy. 

Strom pak uschl. Něco podobného hrozí i jakékoliv společnosti i jednotlivci. Dalším důle- 

tým úkolem je upevňování našich vzájemných vztahů – návštěvami, rozhovory, zvaním se  

na kávu, čaj. Budu velmi rád pokud i mne pozvete. Naší cílem je farnost na způsob rodiny. 

Pomozte ji vytvářet. Lidé kolem nás jen tehdy uvěří, budou-li vidět Lásku Boží na nás.  pš 
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ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

1993 33 6 31 10 16 53 140 

1994 25 2 34 5 12 63 140 

1995 17 3 26 -  49 140 

1996 24 8 22 1 13 54 140 

1997 20 3 25 2 10 37 120 

1998 16 9 27 14 7 31 130 

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 



 

KAPLICE hospodaření rok: 2007 2008 2009 Poznámky (k r. 2009):  

zůstatek k 1.1.   5,5 195,2 15,9  

PŘÍJMY 

Sbírky: vybrané celkem 

zůstávající kurzívou: 

103,9 

89,8 

86,6 

73,7 

96,5 

77,8 
 

dary 27,0 15,3 18,7 včetně darů na ples 

Příspěvky – diecézní, obecní, státní 400,0 10,5 220,0 obec: 50, stát 170 

prodej majetku   19,6 kousek zahrady 

příjmy z plesu (bez nákladů) 20,2 21,8 21,8  

nájemné 29,2 8,4 7,8  

půjčka-mezifarní  (příjem peněz) 32,3  70,8 89,2  

půjčka-splátka přijatá  2,2  4,5  

PŘÍJEM CELKEM 614,8 213,3 478,1  

VÝDAJE: 

bohoslužebné 19,2 24,1 23,3  

opravy kostela 21,2  245,5 oprava sev. stěny kostela 

opravy fary a zařízení 223,5 232,8 6,4  

náklady na ples 13,7 19,4 23,5  

elektřina kostel 28,3 8,5 18,2  

fara: el.,plyn,voda,topení 80,6 96,4 114,2  

obyvatelé fary zaplatili:(odečíst!) 82,1 88,7 101,6  

telefon+poštovné 24,5 20,6 20,9  

provoz kopírky+kancel. potřeby 21,8 12,9 23,2  

nábytek  3,6 11,7 0,9 židle 

různé věci 33,9 17,1 46,3 

 počítač 9,7;programy 

4,7;ozvučení v kostele 

29,3 

knihy a kazety 22,5 33,8 11,9  

časopisy 13,0 7,2 16,8  

občerstvení – farní akce 6,2 6,2 11,5  

pojistné 8,6 4,4 4,4  

děti Ktiš+zájezdy 9,6 19,1 2,2  

dárky + charitativní výdaje 6,3 2,9 0,6  

  podíly okol. farn. na režii (odečet) 60,0 90,0 19,5  

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 14,1 12,9 18,7  

do fondů na biskupství-havar.+stav. 5,1 5,1 5,1  

odvod 50% z prodeje na biskupství   9,4 za prodej části zahrady 

výdaje ostatní 11,4 9,9   7,5 
např.: hudební produkce 

6,revize has.př. 0,5; … 

mezifarní půjčka (výdej peněz)  26,4   

VÝDAJE CELKEM 425,0 392,7 488,6  

závazky (půjčky přijaté) celkem 392,5 463,3 552,5  

pohledávky (půjčky vydané) celkem 0,0 26,4 21,9  

zůstatek k 31.12. 195,2 15,9 5,4  



 

 

 

 

 

co se nám podařilo: 

- pokračovat v hodinách náboženství a 

v pobytech dětí na Ktiši  

- pokračovat se scházením ve 

společenství, kde se konají i biblické 

hodiny a promítání 

- uskutečnit křest dvou dospělých o velikonocích, obohatit kázání při velikonoční 

vigilii o promítání videa, pokračovat v konání večeře před Velikonoci a meditace 

v „Getsemanech“ 

- uskutečnit promítání filmu o Turínském plátně v kostele (bohužel ale bylo málo 

lidí) 

- uspořádat 1. sv. přijímání a následné občerstvení dětí na faře 

- pokračovat v konání táboráků  

- uspořádat slavnost otevření kaple v Bělé a setkání rodáků za účasti dvou biskupů, 

připravit občerstvení a připravit kapli na budoucí programy 

- uskutečnit adventní večer duchovní poezie a hudby 

- promítnout v kostele film o sv. Mikulášovi pro děti 

- uskutečnit setkání dětí u jesliček 

- dojednat opravu kanalizace na faře 
 

co se nám nepodařilo: 

- dokončit úpravy místnosti k setkávání na faře 

- začít programy v kapli v Bělé 
 

výhled – budeme se snažit: 

- připravit setkávání v Bělé 

- připravit vycházky do přírody 

- pokračovat v hudebních večerech s poezií 

- uskutečnit koncert v kostele 

- uskutečnit další promítání filmu v kostele 

- pokračovat v opravách fary a připravit opravu kostela 
 

statistika:  (dle dostupných  údajů) 

 ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

M
a
lo

n
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2001 5  2 5   47 

2002        

2003        

2004        

2005        

2006      5  

2007   2 4  8 30 

2008 2  6   8 35 

2009 6  2  2 8 35 

YCHNOV N.M. 

hospodaření 
2007 2008 2009 údaje v tisících Kč 

zůstatek k 1.1. 9,8 25,6 21,4  

PŘÍJMY 

Sbírky Rychnov 11,7 
25,6 

~15,5  

Sbírky Sv.Kámen 13,7 ~18,6  

Sbírky zůstávající  24,4 24,9   

Prům. sbírka Ry 0,2 0,3 0,4  

Příspěvek obce   40,0    

- Jihoč. kraje 25,0    



MALONTY hospodaření rok: 2007 2008 údaje v tisících Kč 2009 

poznámky k r. 2007+2008  poznámky k roku 2009  

zůstatek k 1.1. 200.6 155,9  6,4 

                                                                     PŘÍJMY  

Sbírky    sbírky zůstávající: 07: 6,7  

08:-25,0 
7,2 27,9 sb. zůstávající: 24,8 29,3 

úroky z účtu 1,9 1,3  2,4 

Příspěvky na opravy 

-biskupství 80, kraj 150 
230  biskupství 50  

nájemné 7,2 1,1 dar 228,2 

nový závazek  10,0   

PŘÍJEM CELKEM 246,3 40,3  309,9 

VÝDAJE 

bohoslužebné  0,6  0,8 

opravy- 2007-kostel a hřb.zeď 

2008 – projekt na opr. zdi 
250,8 1,8 

opr. střechy kostela 15 

opr. el.instalace kostel 2,7 
17,7  

- fara 

 

 

 22,1 drobné opr. 0,7 

daně     

elektřina kostel 0,8 3,2  6,0 

fara: elektřina, voda, topení, plyn 2,2 27,0  14,7 

úhrada ubytovaných - -1,8   

telefon+poštovné 9,4 4,6 dary a charitativ. výdaje 1,3 

osvětl.tělesa kostel 2,7  nástěnky 0,3 

občerstvení 0,1 0,4  0,6 

pojistné 1,7 0,0  0,0 

poplatky bance 1,7 1,6  1,7 

koberec do kostela 13,6  koberec do farní místnosti 3,0 

plyn. kamna 3,8   2,6 

varná konvice 0,6  židle do farní místnosti 5,4 

reprodukční zařízení  5,0   

příspěvek na výlet dětí  0,9   

časopisy  0,8   

úhrada společné režie do Kaplice 0,0 40,0  0,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 0,5 2,9  4,5 

do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,4 2,0  1,0 

výdaje ostatní 1,7 1,1  2,6 

splátka závazku    10,0 

poskytnutá půjčka  77,5  67,9 

VÝDAJE CELKEM 291,0 189,7  140,8 

závazky celkem  10,0  0 

pohledávky celkem  77,5  145,4 

zůstatek k 31.12.2007 155,9 6,4  175,5 

 
Farnost dost finančních prostředků půjčila okolním farnostem, ale s prodejem fary v Blansku 

by se to mělo vyrovnat. Další informace na setkání farní rady. 

- Min. kultury   90,0  

- Biskupství ČB 38,0    

dary 25,0 10,0   

náhrady škod 5,0    

úroky 0,4 0,2 0,1  

přijatá půjčka  25,2 30,3  

splátky vydané půjčky 20,0 5,2   

PŘÍJEM CELKEM 178,8 66,2 154,5  

VÝDEJ 

bohoslužebné 0,3 0,7 1,3  

opravy Rychnov 
1
29,4 

2
44,8 

3
19,0 
5
4,4 

6
2,9 

7
 26,5 

8
 100,1 

1
-střechy, 

2
 varhany, 

3
boč.dveře, 

4
 malby PM+J, 

o. okapů,
5
 restaur. průzkum 

6 
malování sakristie 

7
 opr.podlahy sakristie 

8
 el.zabezpečovací zařízení 

opravy Sv.Kámen 
1
9,7 

4
20,6  

el. kostel   0,5  

el. kostel Sv. Kámen  5,5 6,9  

popl. za připojení el. 12,5  0,4 - razítko 

plyn  0,4  0,4  

osvětlení kostel Ry  2,8 17,5  

tisk obr. Madony z Cetv.  4,1 0,6 - akce pro děti 

poplatky bance 1,3 1,5 1,5  

občerstvení   1,8 0,1  

pojistné 1,7 3,3 3,3  

odvedené sbírky  1,0 0,7 0,8  

do fondů na biskupství 0,5 0,5 0,5  

podíl na spol. režii do Ka 20,0  0,7 - zámky 

ostatní výdaje  1,0   

půjčka vydaná 41,4 4,5 4,3  

VÝDAJE CELK. 163,0 70,4 168,3  

závazky celkem  30,2 55,5  

pohledávky celkem 21,4 20,7 20,0  

zůstatek k 31.12. 25,6 21,4 7,6  



 

 

 

 

 

co se nám podařilo: 

- udržet setkávání na faře a konat biblické 

hodiny o sv. Pavlovi a promítání nábož. 

filmů 

- pokračovat v opravě kostela (udělala se 2. 

polovina střechy a část omítky boční str.) 

- konat táboráky pro děti 

- založit skupinku dětí (účastnila se i Tříkrálové sbírky), ale po odchodu pastorační 

asistentky Jitky Bláhové se setkání nekonají 

- připravovat táboráky pro děti (jsou oblíbené) 

- společně oslavit s německy mluvícími rodáky poutní oslavu 

- pokračovat v rekonstrukci elektroinstalace na faře 

- připojení fary na kanalizaci 

co se nepodařilo: 

- dokončit rekonstrukci elektroinstalace na faře  

- uspořádat koncerty, či jiné kulturní akce v kostele 

- pokračovat v dětském společenství 
 

výhled – budeme se snažit: 

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

- založit společenství rodin 

- obnovit schůzky s dětmi a uspořádat 1. sv. přijímání 

- obohatit táboráky hodnotným programem 
 

O
m

le
n
ic

e
 

ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 

počet 
lidí v 

kostele 

1993 - - -     

1994 - - 2    10 

1995 - - - - - - 10 

1996 1 - 1 - - - 15 

1997       13 

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 



 

OMLENICE hospodaření rok: 2007 2008 2009 v tisících Kč 

zůstatek k 1.1. 103,6  81,1 29,5 pozn. k roku 2009: 

Sbírky     
zůstávající:07-17,6 a 08-22,1 

20,3 24,9 17,6 zůstávající: 14,0 

úroky, dary 0,8 1,0 42,0  

Příspěvky na opravy:  

 
500,0 1100,0 600,0 100-obec, 500-stát 

nájemné 23,0 25,5 13,5  

ostatní příjmy  0,3   

nový závazek  70,0 12,0  

PŘÍJEM CELKEM  544,1 1221,7 685,1  

VÝDAJE bohoslužebné 0,7 0,7 0,3  

opravy fara:  11,6 25,6 6,5 elektroinstalace 

opravy kostel 500,0 1110,0 610,0  

daně  (z nemov.) 0,7 0,7 0,9  

elektřina kostel 3,5 2,2 3,0  

fara: elektřina, topivo, plyn  14,5 116,4 30,4  

úhrada ubytovaných (odečíst) -20,2 -17,5 -76,0  

odvoz odpadu 0,5 0,5 0,5  

07-vodoinstal.materiál, 08-lampy 1,5 1,3 2,3 cestovné (pastor. asist.) 

07-el.svíčky, 08-pošt. schránka 0,5 0,3 4,0 vyčištění septiku 

07-audiozařízení, 08-rohož 3,1 1,0 10,0 zapojení nového el.měru 

07-boiler,08- koberec 2,3 7,7 3,8 pohovka 

07-plynová kamna 2,9    

07-čerpadlo  5,0   

07-kuch. linka  2,5   

občerstvení 0,5  0,5  

pojistné 5,5  5,5  

úhrada společné režie do Kaplice 20,0 10,0   

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,7 2,8 4,6  

do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,0 1,0 1,0  

odvod na biskupství z nájmu (3 roky)   18,0  

výdaje ostatní 1,4 2,0 2,2  

splátka závazku   65,1  

nová pohledávka 13,9 1,2 21,5  

VÝDAJE CELKEM  552,7 1273,4 714,1  

závazky celkem  70,0 16,9  

pohledávky celkem 144,1 145,3 166,7  

zůstatek k 31.12. 81,1 29,5 0,5  

 
pozn. pro správné vyhodnocení rentability ubytovávání na faře je třeba vzít ještě v úvahu 

příjem plynoucí z nájmu a odvedené práce na faře. 

 

 



 

 

 

 

co se nám podařilo: 

- Občanské sdružení Terezie 

zorganizovalo brigádu na úklid sutě a 

nepořádku v kostele a instalovalo zde 

výstavu o historii kostela 

- podařilo se opět připravit poutní 

bohoslužbu a koncert pro veřejnost 

- uskutečnilo se setkání s německy 

mluvícími rodáky 

- O.s. Terezie navázalo kontakt s panem Altmanem a domluvilo další spolupráci, zvláště 

s výměnnými pobyty k naučení řeči (němčině i češtině) Udělal se významný krok 

k budování Centra smíření kultur 

- do hlavních prázdnin se dařilo scházení se s dětmi, uskutečnil se i táborák s hojnou 

účastí, po prázdninách se však schůzky neobnovily, částečně i kvůli ztrátě místnosti – 

klubovny, kterou nám do té doby poskytl obecní úřad. 

- uspořádat tři křestní obřady ve hřbitovní kapli 

- zahájit opravu střechy kostela – presbytáře (vydalo se pře ½ mil. Kč) 
 

co se nám nepodařilo: 

- obnovit schůzky dětí po prázdninách 

- zavést pravidelné bohoslužby v kapli na hřbitově 
 

výhled – budeme se snažit: 

- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo (zvláště scházení se s dětmi a pravidelné 

bohoslužby nebo hovory o bibli) 

- připravit poutní bohoslužbu   

- zorganizovat koncert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto z rekonstrukce trámoví a latí nad presbytářem kostela 

sv. Linharta 

                                                                      Foto vpravo připomíná 

(foto převzato z webu obce P. Ves)             odstranění věže r. 2008(kvůli nebezpečí sesunutí).  

 

Farnost v rámci vzájemné pomoci mezi sousedními farnostmi půjčila celkem dost peněz, 



 

 
Farnost v rámci vzájemné pomoci mezi sousedními farnostmi půjčila celkem dost peněz, 

ale podpořila tak ty farnosti, kterým by se jinak finance nedostávaly. 

 

POHORSKÁ 

VES 
2007 HOSPODAŘENÍ 2008 

údaje 

v tisících 

Kč 

 2009 

zůstatek k 1.1. 0,0  210,3  137,9 

PŘÍJMY 

Prodej pozemku    210,0  283,0   

Příspěvek z bisk.-na 

o. střechy 
40,0 

přísp. z biskup. 50,00 
Min.kultury 405,0 

Příspěvek obce na o. 

střechy 
20,0 

přísp. z Min.kult. 150,0 
Obec 50,0 

dary 0,7     

úroky na běž. účtě   0,2  0,1 

přijatá půjčka 0,1    150,5 

splátky půjček   100,0  98,5 

PŘÍJEM CELKEM 270,8  583,2  704,1 

VÝDAJE 

  bohosluž. výdaje 0,2  0,5 

  daň z převodu n. 15,6   

  dárky rodákům 0,5  0,3 

oprava střechy 

kostela 
60,4 oprava kostela 217,4  567,9 

občerstvení (táborák) 0,1    1,0 

  katastr 1,1  0,3 

  knihy 2,1   

  
výlet do Prahy-cesta 

vlak 

1,3 cestovné-

past.asistentka 
1,1 

  
výlet-vstupné+další 

jízdné 

2,8 
razítko 0,2 

  úklid. prostředky 0,3   

  ZOO Hluboká-výlet 0,4 pouť-hudba 3,6 

  
podíl na spol. režii do 

Kaplice 

40,0 
 9,5 

  ostatní výdaje 0,2   

  
odvod z prodeje na 

biskupství 

103,7 
 137,0 

  vydané půjčky 270,0  51,0 

    splátky půjček 0,1 

VÝDAJE CELK. 60,5  655,6  772,5 

závazky celkem 0,1  0,1 biskupství 150,0 

pohledávky celkem   170,0  121,9 

zůstatek k 31.12. 210,3  137,9  69,5 



 

 

 

 

co se nám podařilo: 

- zavést opět výuku náboženství ve škole (díky katechetce Růženě Otové) 

- založit dětské společenství, které se schází na faře (v počtu 7-10) díky Gábině 

Pechové. Děti se také účastnili tříkrálové sbírky 

- konat táboráky pro děti – na začátku prázdnin a na začátku školního roku 

- podílet se na oslavách 750. výročí první historické zmínky o obci a o kostele. Při 

nich byl požehnán obecní prapor a znak v kostele, za doprovodu varhanní hudby 

v podání sl. Havlíčkové 

- v kostele připravit nástěnky k tomuto výročí 

- v kostele vytvořit prostor pro občerstvení, výstavky a knihy (lavice ještě nejsou 

zcela upraveny) 

- v kostele rozšířit osvětlení vchodových prostor (není zcela dokončeno) 

- připravovat táboráky pro děti (jsou oblíbené) 

- začít s promítáním filmů (první – O sv. Mikuláši) 

- dokončit úpravu společenské místnosti pro scházení se dětí i dospělých 

- začít se schůzkami dospělých na faře (l x za měsíc) 

- vytvořit podmínky pro ubytování dvou rodin s dětmi na faře – vybudování 

sprchového koutu, zlepšení vodoinstalace, obnova odpadů, zavedení tzv.“nočního“ 

proudu – zlepšení elektroinstalace na faře 

- uspořádat několik koncertů (v létě, při pouti, vánoční) 

- začít s opravou střechy a věže 

výhled – budeme se snažit: 

- pokračovat ve všem dobrém a nedokončené věci dokončit 

- sehnat sponzora na úhradu nákladů spojených s úpravami na faře 

ROK křty svatby pohřby Svátost 

nemocných 

První  

přijímání 

Děti na 

náboženství 

Počet lidí 

v kostele 

1994   1    8 

1995 1  2    8 

1996 3 1 2    8 

1997 4      12 

1998 3   1   8 

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 5 

ROŽMITÁL N. Š. 

hospodaření 
2007 2008 2009 údaje v tisících Kč 

zůstatek k 1.1. 4,4 3,2 11,0  

PŘÍJMY 

Nájemné     1,9    

Sbírky 19,5 10,9 18,9  

Sbírky zůstávající 17,5 9,3 17,5  

Prům. sbírka 0,22 0,23 0,18  

Příspěvek obce   10,0 100,0 37,0  

- Jihoč. kraje  350,0   

- Min. kultury  900,0   

- Biskupství ČB  50,0 388,0  

dary   40,2  

náhrady škod 16,7    

úroky  0,1   

přijatá půjčka 12,5 152,0 1075,3  

PŘÍJEM CELKEM 60,6 1563,0 1559,4  

VÝDEJ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bohoslužebné 1,4 1,3 4,3  

opravy kostela 33,6 1428,4   80,5  

mříž do kostela   75,8  

opravy fary   76,4  

daně  0,5 0,7  

el. kostel 1,6 2,4 2,3  

el.,voda, otop fara 9,2 22,7 63,4  

ubytovaní uhradili - 4,0 -5,5 -51,7 (odečet) 

koberec 7,7  1,0 -popelnice 

el.svíčky+kabely 0,6  1,3 -záclon. tyče 

   1,1 -přísp. na telef. 

   0,6 -zámky 

   0,5 -svítidlo 

   4,0 -vývoz jímky 

občerstvení (táborák) 0,4 0,1 0,5  

pojistné 5,5 2,7 2,7  

odvedené sbírky  2,0 1,6 1,4  

do fondů na biskupst. 0,8 0,8 0,8  

ostatní výdaje 0,6 0,2 3,9  

půjčka vydaná   70,0  

splátka půjčky 2,4 100,0 1036,4  

VÝDAJE CELK. 61,8 1555,2 1375,9  

závazky celkem 12,2 64,2 101,4  

pohledávky celkem   68,3  

zůstatek k 31.12. 3,2 11,0 194,5  

ROŽMITÁL N. Š. 

hospodaření 
2007 2008 2009 údaje v tisících Kč 

zůstatek k 1.1. 4,4 3,2 11,0  

PŘÍJMY 

Nájemné     1,9    

Sbírky 19,5 10,9 18,9  

Sbírky zůstávající 17,5 9,3 17,5  

Prům. sbírka 0,22 0,23 0,18  

Příspěvek obce   10,0 100,0 37,0  

- Jihoč. kraje  350,0   

- Min. kultury  900,0   

- Biskupství ČB  50,0 388,0  

dary   40,2  

náhrady škod 16,7    

úroky  0,1   

přijatá půjčka 12,5 152,0 1075,3  

PŘÍJEM CELKEM 60,6 1563,0 1559,4  

VÝDEJ 

bohoslužebné 1,4 1,3 4,3  

opravy kostela 33,6 1428,4   80,5  

mříž do kostela   75,8  

opravy fary   76,4  

daně  0,5 0,7  

el. kostel 1,6 2,4 2,3  

el.,voda, otop fara 9,2 22,7 63,4  

ubytovaní uhradili - 4,0 -5,5 -51,7 (odečet) 

koberec 7,7  1,0 -popelnice 

el.svíčky+kabely 0,6  1,3 -záclon. tyče 

   1,1 -přísp. na telef. 

   0,6 -zámky 

   0,5 -svítidlo 

   4,0 -vývoz jímky 

občerstvení (táborák) 0,4 0,1 0,5  

pojistné 5,5 2,7 2,7  

odvedené sbírky  2,0 1,6 1,4  

do fondů na biskupst. 0,8 0,8 0,8  

ostatní výdaje 0,6 0,2 3,9  

půjčka vydaná   70,0  

splátka půjčky 2,4 100,0 1036,4  

VÝDAJE CELK. 61,8 1555,2 1375,9  

závazky celkem 12,2 64,2 101,4  

pohledávky celkem   68,3  

zůstatek k 31.12. 3,2 11,0 194,5  



 

 

 

 

 

co se nám podařilo: 

- zavést scházení se ve společenství 

přímo v Rychnově 

- zrekonstruovat sakristii a upravit ji 

na místnost ke schůzkám 

- uklidit předsíňku s bočním vchodem, 

kde je hezký kamenný portál 

- rozšířit a zkvalitnit osvětlení v kostele 

- připravit setkání rodáků 

- připravit dětskou besídku u jesliček o Vánocích 

- uspořádat varhanní koncert a poutní oslavu patrona kostela sv. Ondřeje 

- vykonat tříkrálovou sbírku (díky F. Labašovi a pí. Kletzembaureové) 

co se nám nepodařilo:  

- zorganizovat více akcí pro děti (táborák apod.) 

- oslovit rodiny, které v uplynulé době nechaly pokřtít své děti 

- uspořádat více koncertů v kostele 

- navázat bližší vztahy s něm. mluvícími rodáky 

výhled – budeme se snažit: 

- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo 

- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 

 

SVATÝ KÁMEN 

co se nám podařilo: 

- udržet první soboty se mší sv. 

- konat občas varhanní i jiné koncerty 

výhled – budeme se snažit: 

- více propagovat první soboty se mší sv. – i na rakouské straně 

- znovu zavést posezení a občerstvení po bohoslužbě 

ROK křty svatby pohřby Svátost 

nemocných 

První  

přijímání 

Svatý 

Kámen – 

lidi v 

kostele 

Počet 

lidí ve 

farním 

kostele 

2001   1   160 9 

2002        

2003        

2004        

2005      30 15 

2006 2  3    15 

2007 1  1    15 

2008 5 1 1   15 15 

2009 1 1 1   15 15 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYCHNOV N.M. 

hospodaření 
2007 2008 2009 údaje v tisících Kč 

zůstatek k 1.1. 9,8 25,6 21,4  

PŘÍJMY 

Sbírky Rychnov 11,7 
25,6 

~15,5  

Sbírky Sv.Kámen 13,7 ~18,6  

Sbírky zůstávající  24,4 24,9   

Prům. sbírka Ry 0,2 0,3 0,4  

Příspěvek obce   40,0    

- Jihoč. kraje 25,0    

- Min. kultury   90,0  

- Biskupství ČB 38,0    

dary 25,0 10,0   

náhrady škod 5,0    

úroky 0,4 0,2 0,1  

přijatá půjčka  25,2 30,3  

splátky vydané půjčky 20,0 5,2   

PŘÍJEM CELKEM 178,8 66,2 154,5  

VÝDEJ 

bohoslužebné 0,3 0,7 1,3  

opravy Rychnov 
1
29,4 

2
44,8 

3
19,0 
5
4,4 

6
2,9 

7
 26,5 

8
 100,1 

1
-střechy, 

2
 varhany, 

3
boč.dveře, 

4
 malby PM+J, 

o. okapů,
5
 restaur. průzkum 

6 
malování sakristie 

7
 opr.podlahy sakristie 

8
 el.zabezpečovací zařízení 

opravy Sv.Kámen 
1
9,7 

4
20,6  

el. kostel   0,5  

el. kostel Sv. Kámen  5,5 6,9  

popl. za připojení el. 12,5  0,4 - razítko 

plyn  0,4  0,4  

osvětlení kostel Ry  2,8 17,5  

tisk obr. Madony z Cetv.  4,1 0,6 - akce pro děti 

poplatky bance 1,3 1,5 1,5  

občerstvení   1,8 0,1  

pojistné 1,7 3,3 3,3  

odvedené sbírky  1,0 0,7 0,8  

do fondů na biskupství 0,5 0,5 0,5  

podíl na spol. režii do Ka 20,0  0,7 - zámky 

ostatní výdaje  1,0   

půjčka vydaná 41,4 4,5 4,3  

VÝDAJE CELK. 163,0 70,4 168,3  

závazky celkem  30,2 55,5  

pohledávky celkem 21,4 20,7 20,0  

zůstatek k 31.12. 25,6 21,4 7,6  



 

 

 

 

 

co se nám podařilo: 

- provést opravu střechy a 

znovuvybudování věžičky kostela 

- díky iniciativě Rakušanů vybavit 

presbytář okny a dveřmi 

- pokračovat v tradici mší sv. o 

Velikonočním pondělí 

- díky iniciativě p. Altmanna a Rakušanů uspořádat v září pouť 

a o Vánocích rakousko-české setkání s hudbou a občerstvením 

- díky o.s. Terezie, navázat spolupráci s Rakušany 

 

co se nám nepodařilo: 

- uspořádat více bohoslužeb, koncertů a akcí v kostele 

- oslovit ty, kteří by v obci měli zájem spolupracovat 

 

výhled – budeme se snažit: 

- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo 

- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 

 

 

Ve farnosti zatím není vytvořena skupina farníků, ale zdá se, že se to v nejbližších  

letech změní. Zatím se zde také nekonají křty, svatby apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHOŘÍ na Šumavě 2008 údaje v tisících Kč  2009 

zůstatek k 1.1. 0,0  50,3 

Sbírky     0,0  0,5 

Příspěvky na opravy – biskupství 50,0 Příspěvek z Jihoč. kraje 250,0 

Příspěvky na opravy – Min.kultury 665,0  300,0 

Úroky z účtu 0,2   

dary  15,3   

přijatá půjčka 95,0  250,0 

PŘÍJEM CELKEM 825,5  800,5 

opravy kostela 740,0  576,5 

ostatní výdaje 0,2  0,4 

splátky půjčky 20,0  200,0 

poskytnutá půjčka 15,0   

VÝDAJE CELKEM 775,2  776,9 

závazky celkem 75,0  125,0 

pohledávky 15,0  15,0 

zůstatek k 31.12. 50,3  73,9 


