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Bratři a sestry! 

Uplynulý rok byl poznamenán protiepidemickými opatřeními proti šíření nemoci Covid-

19, což poznamenalo život v našich farnostech. Bohoslužby při jarní vlně se buď 

nekonaly (zvláště ty velikonoční), nebo se konaly jen s velmi omezeným počtem 

účastníků (většinou kolem 10-15 osob). Jiné akce, včetně setkávání ve společenství a 

výuky náboženství se většinou nekonaly. Na podzim jsme začali nahrávat mše sv. na 

video (v Kaplici a v Malontech) a to si na internetu zájemci mohli pustit. V období mezi 

jarní a podzimní vlnou pandemie mohly proběhnout obvyklé letní akce, jako poutě, 

táboráky, koncerty a také farní dovolená a výlet (do Znojma). Všechny tyto akce nás jistě 

povzbudily ve víře a upevnily naše vztahy. Ale je třeba si také uvědomit, že to jsou jen 

prostředky k opravdovému křesťanskému životu. To hlavní je život v lásce k Bohu a 

k lidem. A ten se vyjadřuje dialogem a modlitbou a skutky dobra. Snad toto nechybělo. 

K 1.1.2020 se některé farnosti sloučily s většími a tak zanikly. Bohoslužby  

a další obvyklé akce však většinou zůstávají jako dříve. Finanční hospodaření se snažím 

vést odděleně, aby bylo jasné kolik finančních prostředků u daného kostela je.  

Dobré je, že v Kaplici a Malontech mají děti zájem o výuku náboženství – díky 

za to hlavně katechetkám Štěpánce a Andree. Díky také všem, kdo se jakkoliv zapojují 

do života farnosti a zvláště těm, kdo slouží. Pán Vám odplať! Pokud by se chtěl ještě 

někdo další zapojit, je možnost v knihovně, v práci s dětmi, v administrativě, ve 

fotografování, údržbě kostelů, v údržbě charitativního šatníku a skladu, při návštěvách 

nemocných, a při dalších službách. Modleme se, aby se takoví lidé našli  

a také za to, abychom všichni hledali cesty k šíření evangelia a získávání nových 

učedníků. Díky všem za spolupráci! P. Pavel 
PS: své připomínky vhazuje  do schránek v kostele,či na faře, příp.pošlete poštou nebo mailem 

přehled těchto farností: 
Kaplice 

+ filiálky Blansko a Omlenička 

Benešov nad Černou 
+ filiálky Pohorská Ves a Pohoří 

Malonty 

Dolní Dvořiště 
+ filiálky Rychnov n.M., Svatý Kámen  

a Cetviny 

Rožmitál  na Šumavě 

ZA ROK 2020 

P. Josef Jílek, mučedník 

rodák z Výhně u Kaplice 

náš vzor a patron 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU 

FARNOSTÍ NA KAPLICKU 
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Co se stalo a podařilo r. 2020: 

- od 1.1.2020 se k farnosti Benešov n.Č. přisloučily 

farnosti Pohorská Ves a Pohoří n.Š. Jejich kostely se 

staly filiálními. Hospodaření u nich ale vedu zvlášť. 

- V Benešově  jsme pokračovali ve schůzkách spole- 

čenství, kde se mohou lidé sdílet, kde promítáme filmy  

a fotografie z akcí, hovoříme o nedělním Božím slově,  

o bibli a víře. Koná se 1x za měsíc v klubu seniorů. 

- díky podpoře Obce, Ministerstva a vás farníků se  

mohly pořídit nové dveře kostela a opravit dolní   

omítky kostela sv. Jakuba. Díky! Díky také i stavební  

techničce Markétě Frantové za organizaci.   

- v Klení se opět konala poutní mše sv. o svátku sv.  

Vavřince a pak v září koncert 

duchovní hudby zvl. pro spon-  

zory. V prosinci se pak konala o 3. neděli adventní mše sv. 

Spolek pro záchranu kostela zorganizoval opravu márnice a další části  

      zdi a také vybudování nové podlahy na kůru v kostele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- konaly se dva táboráky pro děti i dospělé  

- o slavnosti Seslání Ducha sv. byli pokřtěni katechu- 

meni: Klára a Roman, ti pak byli oddáni v Č.Krumlově  

- pokračovaly dětské mše sv. – 2. neděli v měsíci, ale 

zatím téměř bez dětí, což je i kvůli nouzovému stavu 
 

Co se zatím nepodařilo:   

- ustanovit farní radu 

- uskutečnit výuku katolického náboženství (ve 

   škole zatím probíhala jen biblická výuka) 

-  získat pro setkávání ve společenství více lidí 
 

ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 
nábož. 

nedělní 
účast 

biřmov
vanci 

2017 11 1 10 3  10 47  

2018 2  9 3   50  

2019 8 1 4    50  

2020 4  8 2 2  50  

 

STATIS- 

TICKÉ 
 

ÚDAJE 
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BENEŠOV NAD ČERNOU  hospodaření 

údaje  v tisících Kč    rok  2019  2020 

zůstatek k 1.1.   320,4  102,4 

PŘÍJMY 2019  VÝDAJE 2020  

Sbírky:     běžné, nedělní    

                  účelové (později odeslané) 

                  na venkovní chrámové dveře 

86,6 

15,0 

26,6 

 

 

 

55,5 

7,8 

11,1 

úroky z účtu 0,9  1,3 

dary  - od soukromé osoby 

- spolek na záchranu kostela sv. Vavřince  

3,0 

37,0 

 

 

 

90,0 

Příspěvky na opravy  
- ministerstvo kultury 

 

118,0 

Obec Benešov 

Ministerstvo kultury 

70,0 

269,0 

pachtovné – za pozemky 63,7  58,5 

půjčky-vrácené  z Rožmitálu 272,0 

  z uzavř.účtu PV a Pohoří 0,4 

PŘÍJEM CELKEM   350,8  835,6 

VÝDAJE 2019  VÝDAJE 2020  

opravy na kostele - sv. Jakuba 

v Benešově (krytina) 

                               - sv. Vavřince v Klení 

4,0 

 

156,1 

nové dveře 

oprava fasády 

oprava střechy 

Klení-márnice+zeď 

101,6 

142,3 

3,8 

305,8 

elektřina kostel 5,1  4,6 

bohoslužebné výdaje (svíce, kadidlo, ..) 2,1  1,5 

zesilovací řečnický přístroj na venek 3,6 občerstvení – táboráky 0,8 

pokladnička 1,2 kancel.potřeby 1,4 

matrika+kniha přímluv 0,8   

mikulášská nadílka 1,0   

poplatky a potvrzení 0,2   

poplatky bance 0,3  0,4 

výpisy z katastru+poštovné 0,4  0,9 

klíče 0,2 katechetické výd. 0,3 

 nástěnky+pastelky a desky 0,7 evangeliář a Jezulátko 2,7 

úhrada společné režie do Kaplice 10,0  10,0 

odvedené sbírky (haléř, diecéze, misie, 

charitka, bohoslovci, bible…) 
15,0  7,8 

odvod z pachtů na biskupství 41,9  35,9 

daně z nemovitostí 9,1  9,2 

půjčka farnosti Rožmitál n.Š. (splacena 

v lednu 2020) 
272,0 

nová půjčka ŘKF Rožmitál 

půjčka do Pohoří 

5,0 

4,0 

vrácení mylné platby za pacht   (z.r.2018) 45,1   

VÝDAJE CELKEM 568,8  638,0 

závazky celkem    

pohledávky celkem 272,0  5,0 

zůstatek k 31.12.    74,6+27,8                 102,4  300,0 
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co se podařilo:   

- Svatojiřská poutní mše sv. se v tento rok 

nekonala, ale konal se alespoň společný 

výlet – procházka na rozhlednu nad Blanskem.  

 - udržet pěknou výzdobu a úklid v kostele               

zvl. díky kostelnici Hance Petrouškové 

 - otevřít kostel v rámci Noci kostelů 

O kostele zde pohovořila PhDr. Pavla Stuchlá Ph.D 

- pokračovalo se v opravě střechy, další část vyšla  

na 785 tis. Kč, Ministerstvo přispělo 695 tis.Kč,  

Biskupství 80 tis. zbytek – 10 tis. Kč vydala farnost  

Kaplice z prostředků určených na kostel v Blansku. 

Těch zůstává k 31.12.2020 asi 40 tis. Počítáme, že  

v r. 2021 k tomu přibyde ještě 10 tis. Kč z nájmů  

a sbírek 

- alespoň článkem dr. Stuch-   

lé ve Farním listu připome- 

nout 300.leté výročí varhan 

v kostele 

- uskutečnila se  

společná vycházka  

na rozhlednu 

 
co se nepodařilo:  

- kvůli pandemii Covid-19 se nemohla konat poutní oslava svátku  

patrona kostela sv. Jiří stejně tak se nemohl konat koncert  

k 300. výročí pořízení zdejších varhan a další akce. 
 

výhled – budeme se snažit 

- přitáhnout více lidí na bohoslužby a pokračovat v kulturních akcích 

- pokračovat v rekonstrukci střechy kostela 
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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  

2020       2  
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BLANSKO hospodaření rok: 2016 2017 2018 2019 2020 

zůstatek k 1.1. 365,0 179,8 291,9 179,6 59,6 

PŔÍJMY  

Sbírky              běžné 

                         účelové-k odeslání 

7,7 

2,8 

9,8 

0,8 

10,7 

1,7 

8,4 

1,5 

6,3 

 

za věcné břemeno    10,0  

Příspěvky na opravy: Ministerstvo  79,0 300,0 830,0 1014,0 695,0 

                              - z biskupství     80,0 

dary     2,0 

nájemné 16,9 22,3 31,1 29,0 5,8 

Prodej fary  1050,0    

Splátky půjček, půjčka přijatá  90  20,0  

úrok na BÚ mínus  poplatky   1,0 0,9 0,3 

PŘÍJEM CELKEM 106,4 1472,9 874,5 1083,8 789,4 

VÝDAJE 

opravy- kostela    
787,9 

střecha 

1140,8 

stře.věž 

784,7 

střecha 

- restaurování (v r.2016 křitelnice, 

v roce 2017 a 18 kazatelna)                              

 

 

 

 

 

87,8 

3,0 

334,7 

 

 

 

 147,0 

  
  

- projekt k opravě střechy 9,7 81,1    

daň z příjmu (za faru) 15,2 142,5    

daně  (z nemov.)/ r.20 do f.Kaplice 3,5 9,7 9,7 9,7 10,0 

elektřina kostel 4,7 1,8 5,9 5,2 1,4 

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

pojistné 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 

vývoz odpadu 7,2     

televize 20,2     

služby k hrobu    0,8  

daňové poradenství    3,0  

drobné věci pro kostel 0,3 0,9    

bohoslužebné potřeby 3,0 6,7 0,8   

Knihy  2,5 3,0   

r. 16 plyn.kamna, dále plyn 2,0 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 0,2  0,4  

úhrada společné režie do Kaplice 10,0 20,0 10,0 10,0 12,0 

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 1203,8 809,6 

závazky celkem      

pohledávky      

zůstatek k 31.12. 179,8 291,9 179,6 59,6 39,4 
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2020 co se nám podařilo: 

-    kostel je nyní uzavřen a pokračují práce  

na odvodnění kostela a výmalby vnitřku 

co se nám nepodařilo: 

      kvůli pandemii se nekonala tradiční  

křížová cesta ani jiná bohoslužba  

či pobožnost 
 

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 2020 

zůstatek k 1.1. 11,2 21,2 7,1 144,6 60,0 

Sbírky a dary 6,1 3,1   7,8 

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 

 

 

 

200,0 

 

105,0 

 

 

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

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

nájmy, pachty 138,1 178,4 171,0 10,9 55,4 

PŘÍJEM CELKEM 1133,9 1510,2 1668,1 540,7 368,4 

opravy kostela-odvodnění 

nátěr střechy i fasády 

 

984,65 1362,3 935,0 477,7 302,6 

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 0,3 

splátky půjčky  21,0 30,0 450,0   

VÝDAJE CELKEM 1123,9 1524,3 1530,6 625,3 302,9 

závazky celkem      

pohledávky      

zůstatek k 31.12. 21,2 7,1 144,6 60,0 125,5 
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co se nám podařilo: 

- farnost byla k 1.1.2020 přičleněna k farnosti Benešov nad Černou a tak farnost zanikla 

- pokračovalo se v poutních bohoslužbách závěrem měsíce září, ale dušičkové a vánoční se 

kvůli pandemii nekonaly 

-     pravidelné nedělní bohoslužby se již pro nezájem nekonají, je sice možnost o bohoslužbu  

      požádat, ale tato možnost téměř není využívána (kromě 1 bohoslužby pro poutníky) 

-    mikulášská nadílka proběhla jen při setkání s dětmi venku 
 

co se nám nepodařilo: 

-     pokračovat se schůzkách s dětmi, pro pandemii nebyly ani víkendové pobyty na Ktiši 

-     započít s opravou kostelního průčelí  (i když Obec nabídla dotaci) 

- zorganizovat vystoupení dětí v kostele,  
 
 

výhled – budeme se snažit: 

- zorganizovat koncert v kostele 

- nabídnout přednášky o bibli či promítání 

- zorganizovat výlet pro děti a další akce 

- obohatit obecní knihovnu knihami s křesťanskou tématikou 
  

      POHORSKÁ VES 2016 2017 2018 2019 2020 

zůstatek k 1.1. 1,8 1,5 1,9 8,4 3,9 

PŘÍJMY: 

Příspěvek z: Obce PV 

Biskupství ČB 

Ministerstva kultury 

Jihoč. kraje 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

sbírky  0,4 6,5   

dary     0,3 

přijatá půjčka      

splátky půjček      

PŘÍJEM CELKEM 20,0 0,4 6,5 0 0,3 

VÝDAJE: 

bohosluž. výdaje 0,2     

poplatky 0,1    0,5 

oprava kostela 20,0 

 
    

 (projekt)     

příspěvek na pobyt dětí    4,0  

půjčka do Pohoří    0,5  

VÝDAJE CELK. 20,3 0 0 3,9 0,5 

závazky celkem      

pohledávky celkem      

zůstatek k 31.12. 1,5 1,9 8,4 3,9 3,7 



8 
 

 

 

           2020   - co se podařilo: 

- farnost se od 1.1. spojila s Benešovem a tak zanikla 

- rakouský spolek začátkem srpna uspořádal koncert 

vídeňské filharmonie 

-  začátkem září se konala Svatohubertská mše sv. 

(zorganizoval p. ing. Veselý – firma Kámen a písek 

- konala se i poutní slavnost v neděli 13.9. Boho-   

službu vedl jáhen Senk z Karlstiftu            

 co se nepodařilo: 

- kvůli pandemii Covid-19 se nekonala veliko- 

noční ani vánoční bohoslužba a advent.koncert 

 

 

 

 
 

 

 

 

výhled – budeme se snažit:   

- pokračovat v tradičních akcích, pokud to bude 

epidemická situace dovolovat 

POHOŘÍ na Šumavě 

údaje v tisících Kč 
2016 2017 2018 2019 2020 

zůstatek k 1.1. 3,5 8,4 6,1 4,7 7,1 

PŘÍJMY 

Sbírky     13,6 13,2 35,3 22,6 39,1 

Příspěvky na opravy – biskupství 10,0     

Příspěvky na opravy – Min.kult.      

dary 3,2  0,4   

přijatá půjčka    1,0 0,7 4,0 

splátka poskytnuté půjčky 1,0     

PŘÍJEM CELKEM 27,8 13,2 36,7 23,3 43,1 

VÝDAJE 

opravy kostela 11,3     

elektřina kostel 11,5 13,5 38,1 20,9 46,6 

ostatní výdaje 0,1    0,1 

úhrada společné režie do Kaplice  2,0    

splátky půjčky      

poskytnutá půjčka      

VÝDAJE CELKEM 22,9 15,5 38,1 20,9 46,7 

závazky celkem      

pohledávky      

zůstatek k 31.12. 8,4 6,1 4,7 7,1 3,5 

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 

- konat ekumenické biblické hodiny, byly však 

pouze tři (kvůli pandemii)        

- pořádat křesťanský ples (hlavně díky slečně  

- Králové a dalším pomocníkům)    

- připravovat pásma poezie a duchovní hudby (1x za měsíc)  foto z ekumen.bohoslužby 

- uspořádat Noc kostelů s hudebním vystoupením dětí ze ZUŠ 

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

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

- Město Kaplice zorganizovalo a zaplatilo varhanní koncert v kostele dne 29.6.Díky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 křty větších dětí při poutní slavnosti                     občerstvení na farní zahradě 

- setkávat se ve společenství, i když kvůli pandemii, jen přes léto 

- pořádat Farní dovolenou  (v roce 2020 to bylo do Kroměříže a okolí, bylo nás 15) 

- organizovat zájezd do Znojma, kde jsme si prohlédli klášter a dozvěděli se mnohé o 

výrobě vína, které jsme také ochutnali 

- na náboženství se  přihlásilo asi 15 dětí, ale kvůli pandemii se výuka moc nekonala 

- zavést nahrávání bohoslužeb na video a zprostředkovat ho na internetu 

- 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, nábytek jsme nejen dováželi, ale i rozváželi potřebným 

- pokračovat v shromažďování financí v  Nadačním fondu na opravu kostela  

- po úmrtí varhaníka Jiřího Větrovského zajistit nového varhaníka – Lea Schwarze 

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 

- 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    

                foto z Křesťanského plesu a noci kostelů 
výhled - budeme se snažit:  

- napravit to co se nepodařilo (viz výše)   

- zorganizovat poutní zájezd 

- pokračovat ve schůzkách manželů                 

- 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 

  -     vytvořit ministrantské společenství  

                                   foto za farní dovolené v Kroměříži 

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 

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  

2020 14 1 1 26 10 2 15 50  
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KAPLICE - poznámky k r. 2019 2019 poznámky k r. 2020 

poznámky k r. 2020 

2020 

zůstatek k 1.1. 59,7  24,1 
PŘÍJMY  

Sbírky: (zůstávající sbírky = 105,4) 123,8 zůstavající sb=73,2 81,4 

Dary: 9-z Tříkrál.sb./8-na ch.výdaje 

/2,5-na koncert od Města Kaplice 

19,5 Dary: 19 na charitativní účely 

/ 4,7na Adopci / 16,8 na farní účely  

40,5 

   23-Biskupství-na opravu střešní zídky 25 z Biskupství na daňové účetnictví 6,0 

Ples-zisk 6 Ples-ztráta -0,7 

Nájmy: 109,4-příjmy; mínus 56,5 odvod 52,9 92,4 příjmy, mínus 87,9 odvod  na b     4,5 

dary na kácení stromů a opr. kostela 26,1 splátka půjčky z Rož 5,0 

  půjčka 8,0 

  nájmy z Omleničky a Blanska 38,9 

  ostatní příjmy 0,9 

PŘÍJEM CELKEM 253,3  184,5 
VÝDAJE: 

Bohoslužebné výdaje 35,4 svíce, víno, 

hostie; 1,8-Jezulátko 

37,2 Bohoslužebné výdaje 

(i pro všechny farnosti) 

32,7 

Kostel: kácení stromů 23,5; oprava 

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

51,3 

 

Kostel: admin.náklady s opravou zdi 

žárovky, kabely, stativ, látka 

3,9 

1,8 

el.kostel 18,6  el. kostel 21,9 

 Fara:    8,7 boiler;  2,5 drobné opravy 11,2 žárovky, vod. baterie 1,5 

              67,9 topení; 20,5-voda; 83,2-el. 171,6 Fara 66,7-topení, 18,6-voda; 87,3 el. 172,6 

            zaplatili obyvatelé fary, odečet: -157 zaplatili obyvatelé fary, odečet: -155,5 

poplatky bance 1  poplatky bance 0,2 

9,5 pouť; 3,8-Farní den 13,3 výpisy z katastru a úř. poplatky 0,8 

občerstvení 0,7 občerstvení:  3,0 pouť , 2,3 ost.  5,3 

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

1,3 kancel.potř.; 6,3-kopírka 7,6 1,2 kanc.potř. 14,6-kopírka 15,8 

nástěnky 0,3 nástěnky 1,7 

2,6-zásuvky do kanc.; 2,9-kominické 

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

 9,8 1,3-int.doména, 0,9 kominické prác. 

2,8 revize has.př.; 5 razítka 

10,0 

 Knihy      33-mínus 6,4příjmy 26,6  Knihy (8,3 příjmy; 25,4 vydání)  17,1 

Časopisy: 3,8 vydání mínus- 2,7 příjmy 1,1 Časop. 8,1vydání, mínus 7,5 příjem 0,6 

pojištění 4,9 pojištění 4,9 

6,1 Ktiš 6,1  altán,židle,modem, květiny, 5,3 

 Charit.9-pomoc jednotlivcům; 3-adopce 12  Charit.17,2-pomoc jedn./1,9 adopce 19,1 

odvedené sbírky 18,4 odvedené sbírky 8,2 

odvod na Biskupství za prodej pozemku 37,4 katechetické výdaje 1,6 

ostatní výdaje 3,8 věci fara 0,2 

6,2-daň z nem.; 0,5-rozhl.poplatek 6,7 23,3 daň z nem.; 0,5 rozhl.poplatek 23,8 

zájezdy 20,2 zájezdy 7,2 

Půjčky: 10-splátka; 5 půjčeno do Rož 15 splátky půjček 35,0 

ostatní vydání 3,3 dárky dětem 1,5 

podíly ost. farností na  spol režii-odečet -47,0 podíly ost. farností na  spol režii -69,0 

VÝDAJE CELKEM 288,9  183 

Zůstatek k 31.12. 24,1  25,6 
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co se nám podařilo: 

- zlepšit osvětlení kostela, včetně vchodu 
 

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 poutní  oslavy v září                   nové osvětlení vnějšku i vnitřku        

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 

2020 1  2 1   8 
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D. DVOŘIŠTĚ hospodaření r 2019  2020 

údaje v tisících Kč    

zůstatek k 1.1. 30,7  73,1 

PŘÍJMY 

Sbírky  - běžné   10,7  5,8 

 - účelové - k odeslání 1,5  0,5 

Příspěvky na opravy     

náhrady z Biskupství   3,0 

úroky na běžném účtu 0,1  2,4 

splátky půjček    

půjčky přijaté 0,4   

nájemné 111,6 
nájemné 174,9 mínus odvod na 

Biskupství (50,6) 
124,3 

  
za prodej pozemku 1 mil. mínus 

odvod na Biskupství (750,0) 
250,0 

  nájemné pro jiné kostely 120,3 

  peníze přišlé pro jiné kostely 49,3 

ostatní   0,3 

PŘÍJEM CELKEM 124,3  555,9 

VÝDAJE 

opravy kostela  
pokácení stromu 

oprava střechy po vichřici v Rych. 

5,8 

6,5 

daň z příjmu   147,8 

elektřina kostel 3,5  2,7 

plyn kostel 0,4   

sekání trávy 0,2   

občerstvení     

daň z nemovitostí 4,7  25,1 

    

    

věci: 2019-el.sekačka na trávu 4,0 videoprezentace 1,5 

         2019-lano ke zvonu 3,2 tác, skleničky, benzín 0,5 

poštovné 0,2  1,0 

poplatky bance 0,2  0,6 

poplatky na katastru   0,1 

úhrada společné režie do Kaplice 10,0  30,0 

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

odvody na biskupství 34,0   

ostatní výdaje    

půjčky vydané 
20,0 

do Bl. 
  

VÝDAJE CELKEM 81,9  222,1 

závazky celkem    

pohledávky    

zůstatek k 31.12. 73,1  406,9 
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2020 co se nám podařilo:   

-     kvůli pandemii se mnoho akcí nekonalo, zvláště o Veli- 

      konocích. Nebyl ani společná večeře, ani obřady a mše sv. 

-     náboženství koncem škol. roku se sice na chvíli obnovilo 

      ale pak po prázdninách se již (opět kvůli pandemii)  

      nestačilo rozeběhnout 

-     v říjnu jsme vyklidili chrámovou loď a připravili na rekon- 

      strukci elektroinstalace. Bohoslužby v říjnu, listopadu 

      a prosinci probíhaly v kapli sv. Barbory     

- uskutečnila se 1. etapa nové elektroinstalace (Jiří Bálek) 

- opravovala se střecha a horní fasáda věže 

- farníci se účastnili zájezdů i farní dovolené 

-     zavedlo se natáčení mše na video na internetu 

 

z dětské 

mše sv. - 

společné 

se skauty 

 

 
 

z táboráku pro děti 

 
co se nám nepodařilo 

- obnovit společné vycházky 

- zabránit částečnému zřícení fary faře 
 

výhled – budeme se snažit:  

- připravit vycházky do přírody    

- pokračovat v opravách kostela       
                                                                                                         

                    Poutní mše sv. v srpnu 

statistika:      ministranti 
 

                                                          
ROK 

křty svatby pohřby 
svátost 
nemo. 

první sv. 
přijímání 

biřmo
vanci 

děti na 
nábož. 

ø počet lidí 
v kostele 

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 

2020 2  2 2   13 10 
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MALONTY údaje v tisících Kč 2017 2018 2019 2020 

Počáteční stav 17,4 6,5 26,6 28,5 

Příjmy 

Sbírky zústavající 

účelové sbírky k odeslání 

26,2 

3,3 

20,4 

5,0 

28,4 

8,0 

15,8 

1,3 

úroky z účtu 0,5 1,7 0,2 1,7 

Dotace a dary                         Obec 

Ministerstvo 

 

ostatní dary 

70,0 

690,0 

dar 0,3 

D+G 3,0 

70,0 

700,0 

 

70,0 

700,0 

Bisk 20,0 

 

70,0 

800,0 

 

p. Knížek 750,0 

pachty 54,3 80,1 47,3 44,9 

půjčky  bisk 112,0   1,0 3,0 

ostatní věc.bř. 10,0   za daň.porad. 3,0 

Celkem 969,6 877,2 874,9 1689,7 

Výdaje 

Opravy kostel 

 

886,2 

 

813,8 

fasáda 

presbytáře 

a střecha 

sakristie 

823,7 

sever. fasáda 

kostela 

el.instal.  225,3 

opr.věže   1251,2 

opr.hř.zdi   64,3 

opr.střechy  4,0 

ost.  0,1 

  Opravy fary 

 

4,7 

odpad-ulož 
 

nářadí 0,3 

kamna 1,5 

statický posudek 

18,2 

elektřina kostel 5,3 5,3 4,4 4,1 

fara: elektřina   1,0  7,4  6,3 5,4 

         voda  1,1   1,0 1,0 

 pletivo 1,3  Ktiš 5,0  

občerstvení táborák 1,8 0,9 0,8 0,8 

mikulášská nadílka 1,0  0,7  

pojistné 1,9 1,9 1,9 1,9 

poplatky bance  0,3   0,4 0,3 0,6 

daň z nemovitostí 7,9 8,0 7,9 6,0 

další výdaje 

popl. 0,9 

květiny 0,6 

koncerty 7,5 

výpis 

z KN  0,7 

+květiny,k

líče  

dět.úbory 0,8 

dárky 

k 1.přij.1,5 

daň.por. 3,0 

poštovné 0,2 

popl. na OÚ 0,5 

vysavač  3,0 

žárovky  0,8 

plyn 0,3 0,4 0,8  

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

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 3,3 5,0 8,0 1,3 

odvoz z nájmů na bisk. 37,2 prominuto až v dalším r. 52,5 

výdaje ostatní, 0,2 0,7 0,1 0,2 

splátka závazku  Bisk. 7,6   

Celkem 980,5 857,1 873,0 1641,4 

     

     

zůstatek k 31.12. 6,5 26,6 28,5 76,8 
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co se nám podařilo: 

- farnost se od 1.1.2021 spojila s farností Kaplice a tak zanikla 

- kvůli pandemii se mnoho akcí nemohlo konat, přesto se uskutečnila Noc kostelů 

- každou neděli konat bohoslužbu (střídá se mše sv. a bohoslužba slova) 

- poutní mše sv. se sice konala, ale bez německy mluvících rodáků  

- alespoň párkrát se setkat ve společenství 
 

co se nepodařilo:   

- zorganizovat táborák pro děti  

- uskutečnit velikonoční večeři a častější setkávání (kvůli pandemii) 
 

výhled – budeme se snažit: 

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

- scházet se ve společenství  

- obnovit táboráky                         

 

 

 

Foto vpravo zachycuje krásu 

interiéru kostela i pěknou 

vánoční výzdobu.  

Také během roku je zde 

kostel krásně vyzdoben květinami 
 

O

m 

l 

e 

n 

i 

c 

e 

ROK křty svatby pohřby 
svátost 

nemocných 
první 

přijímání 
děti na 

náboženství 
počet lidí 
v kostele 

 

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  

2020       6  
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V obou uplynulých letech farnost vydala vícero peněz na topení a elektřinu na faře a nešlo 

jen o vytápění farní místnosti k setkání ve společenství. Něco bychom stejně vydali kvůli 

vodě, aby nezamrzla, ale můžeme si říci, že jsme podpořili někoho, kdo neměl na topení. 

 

 

 

 

OMLENICE hospodaření rok: 2019  2020 

zůstatek k 1.1. 17,0    14,4 

PŘÍJMY 

Sbírky: běžné, zůstávající 

             účelové-k odeslání 

13,8 

3,5 

 17,1 

0,7 

úroky, dary    

Příspěvky na opravy:    

nájemné –fara 

- zahrada a pozemky 

37,0  16,8 

ostatní příjmy 2,0 za prodej části pozemku 15,0 

splátka půjčky 3,0   

nový závazek 3,0   

PŘÍJEM CELKEM 62,3  49,6 

VÝDAJE 

opravy fara:    

opravy kostel  1,4-opr.el.;  5,8-opr.střechy a okna 7,2 

plyn 0,4   

daně  (z nemov.) 1,4   

elektřina kostel 4,2  3,5 

fara: elektřina, topivo, voda 

2019: vo 10,3; el. 18,7 

29,0  

 

voda 4,8;    el.10,8  15,6 

úhrada ubytovaných (odečíst) -12,7  -3,2 

revize EZS 1,6   

bohoslužebné    

věci fara bojler  6,7   

občerstvení pouť a táboráky 1,2   

  průkaz energet. náročnosti f. budovy 4,5 

pojistné 3,1  3,1 

úhrada společ. režie do Kaplice   7,0 

odvedené sbírky (na bisk.a char.) 3,5  0,4 

odvod z nájmů 26,5  6,7 

drobné věci   0,2 

výdaje ostatní    

půjčky    

VÝDAJE CELKEM 64,9  45,0 

závazky celkem    

pohledávky celkem    

zůstatek k 31.12.   14,4  19,0 
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co se nám podařilo: 

- asi jen jednou se sejít společenské místnosti na faře   

      s rozhovory o víře   

- na začátku letních prázdnin uskutečnit táborák 

-    zajistit varhaníka místo nemocné Lídy Soldátové 

     a zemřelého Jiřího Větrovského 

- díky financím opatřeným rodáky a s příspěvky  

 Obce a Česko-něm fondu se opravila východní str.                  foto ze setkání na faře 

      a část jižní strany kostela 

stalo se: 

- nájemníci (Heřmánkovi) se koncem roku přestěho- 

 vali do městského bytu v Kaplici 

-     v rodině Hospodářských ubytovaných na faře 

      zemřel otec – Karel Hospodářský (RIP) 
 

co se nám nepodařilo:                                                                              

- kvůli pandemii prožít velikonoční večeři                                       

- pokračovat ve schůzkách dětí na faře                          z táboráku a her pro děti na faře 

- uspořádat farní vycházku                                                            
 

výhled – budeme se snažit:   

- pokračovat v dobrém a usilovat o realizaci nepoda - 

      řených úkolů, připravit farní vycházku 

- rozšířit promítání křesťansky orientovaných filmů 

- začít s pracemi na napojení fary na kanalizaci   

                                        opravy jižní a východní fasády 
aře 

ROK křty svatby pohřby Svátost 

nemocných 

První  

přijímání 

Děti na 

náboženství 

Počet lidí 

v kostele 

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 

2020   1 1   5 



19 
 

ROŽMITÁL N. Š. 

hospodaření 
2017 2018 2019 údaje v tisících Kč 2020 

zůstatek k 1.1. 4,7 12,8 21,0 poznámky k roku 2020 68,6 

PŘÍJMY 

Sbírky běžné 13,1 6,5 7,1  7,0 

Sbírky účelové-k odvodu 1,6 1,2 1,8  0,6 

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

- Min. kultury  474,0 388,0  397,0 

- ČNFB 500,0 400,0 350,0  300,0 

- z Německa 502,8 125,3 569,8  778,7 

- z Jihočeského kraje     150,0 

dary – pro faru 7,0 10,0 5,8  biskupství 7,5 

    úroky 0,5 

půjčky (vč.splátek) 91,1 20,0 323,4  292,0 

PŘÍJEM CELKEM 1171,3 1237,0 1745,9  2033,3 

VÝDAJE 

opravy kostela-  
1058,7 

drenáž 

1199,8 

drenáž 

1.629,9 

fasáda 

východní a číst jižní fasády, 

projekt opravy věže 

1772,2 

 

elektroinstalace na faře  1,3    

ost. opravy na faře 0,3   malování-barva 1,5 

el. kostel 3,3 4,5 4,9  2,8 

el.a topení fara 95,4 100,7 96,5 el: 58,8+uhlí 25,3 84,1 

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

internet 7,1 6,0 7,0  7,1 

vývoz popelnice 4,6 4,5 4,5  4,5 

ubytovaní uhradili-odeč. -102,9 -117,0 -137,0  -122,5 

drobné věci na faře 0,1  1,2   

věci apod. 
7,8 

bojler 
 

3,0 

daň.př. 
  

plyn 0,7     

    průkaz energ.náročnosti fary 4,5 

občerstvení (př.táborák)   0,4 0,4  0,3 

koncert 2,5   čištění komínů 0,9 

pojistné 3,1 3,1 3,1  3,1 

odvedené sbírky  1,6 1,2 1,6  0,8 

odvod z náj. na biskupství   31,8  22,8 

dárky 0,8    ostatní 0,2 

ostatní výdaje 1,6 0,9 0,6 0,2 popl.bance; 0,2 popl.uřed 0,4 

úhrada spol. režie do Kap   2,0   

splátka půjčky 60,0  22,7  277,0 

VÝDAJE CELK. 1163,2 1228,8 1698,3  2086,4 

závazky celkem      

pohledávky celkem      

zůstatek k 31.12. 12,8 21,0 68,6  15,5 
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co se nám podařilo: 

- uskutečnit putování kolem kapliček sedmi bolestí 

Panny Marie  (viz foto před odchodem od kostela) 

- pokračovat v rekonstrukci střechy presbytáře 

- uskutečnit poutní mši sv. o svátku sv. Ondřeje    

s posezením a občerstvením 

co se nám nepodařilo:                                          

- častěji se setkávat ve společenství                          

- zorganizovat více akcí pro děti (táborák) 

- oslovit rodiny, které nechaly pokřtít své děti 

- uspořádat koncert v kostele 
 

výhled – budeme se snažit:   

- uskutečnit to co minulý rok nevyšlo 

- obnovit  častější setkávání ve společenství 

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

- konat v kostele i přitažlivý kulturní program 

       -      pokračovat v rekonstrukci střechy               

SVATÝ KÁMEN 

co se podařilo:                                                                                        

- udržet první soboty se mší sv.   

- uskutečnit poutní mši sv.  

- 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 

- znovu zavést posezení  a občerstvení po mši        

    

 

ROK křty svatby pohřby Svátost 

nemocných 

První 

sv. 

přijímá

ní 

Svatý Kámen – 

lidi v kostele 

o prvních 

sobotách 

Počet lidí 

ve 

farním 

kostele 

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 

2020 3  1   10   6 
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RYCHNOV n.M. 

hospodaření 
2016 2017 2018 2019 2020 

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

PŘÍJMY 

Sbírky Rychnov 
19,9 

6,7 5,2 5,1 6,3 

Sbírky Sv.Kámen 3,5 10,5 7,7 8,6 

Sbírky k odeslání  1,5 0,9 5,4 1,0 

Příspěvek - obce      100,0 100,0 

- Jihoč. kraje      

- Min. kultury    1100,0 700,0 

- Biskupství ČB      

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

úroky 0,4 0,1 0,1 0,8 0,2 

pachtovné 113,4 112,2 122,7 86,5 22,0 

ostatní příjmy    70,5  

přijatá půjčka      

splátky vydané půjčky   36,0   

PŘÍJEM CELKEM 146,4 136,2 198,2 1 433,2 838,1 

VÝDEJ 

bohoslužebné 0,1   0,4  

opravy Rychnov  
 

  
projekt 

66,9 

1240,7 

opr.střechy 

782,8 

opr.střechy 

opravy Sv.Kámen    9,7 17,7 

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

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

květiny     0,6 

doprava veleší. sboru  2,9  plyn 0,4  

věci   křovinoř.3

,5 
špend 0,1  

věci 2,3 2,2 čerpadlo 

9,1 
ověř. 0,1  

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

  dary - Rož  7,0    

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

občerstvení   3,2  pošt. 0,2 0,3 

pojistné – Sv.Kámen 3,4  6,7  3,4 

odvedené sbírky  1,9 1,5 0,9 5,4 1,0 

odvod na biskupství 78,0 23,8 88,7 121,9 13,3 

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

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

daně 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. 136,9 88,8 245,4 1 405,2 827,5 

závazky celkem      

pohledávky celkem      

zůstatek k 31.12. 37,5 84,9 37,7 28,0 38,6 
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Děti, a nejen z Benešova se účastnily 

Tříkrálové sbírky 

 

 

Vydařená ekumenická bohoslužba v Kaplici 

Téma: o ztroskotání apoštola Pavla na lodi 

a co dobrého z toho vzešlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výuky náboženství v Malontech. 

 

 

 

 

Zdařilý a zábavný Křesťanský ples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Noc kostelů s koncertem při svíčkách 
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Oprava zdi a márnice O pouti, či po koncertu 

v Klení. Kupodivu se lidé setkávají na 

slouží teď více živým bývalém hřbitově  v Klení 

než mrtvým. a hovoří spolu. 

 

 V kostele se kromě boho- 

 služeb konají koncerty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Kaplici, ale i v Benešově, 

 a Malontech konáme dětské 

V Kaplici, Benešově, bohoslužby. V květnu oslovil 

v Malontech, Omleničce v Kaplici děti také kazatel 

i v Rychnově se lidé Církve bratrské Pavel Světlík 

schází ve společenství. 

 Při poutní oslavě sv. Petra a 

 Pavla v Kaplici byly pokřtěny 

 

 dvě 

 větší 

 děti: 

 Lada 

 a Robin 

  

 

 

O Petropavlovské pouti v Kaplici bylo na dvoře 

připraveno posezení s občerstvením a hudbou. 

Hezké chvíle jsme prožili na farní dovolené v Kroměříži      
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Děti připravující se na svůj křest v září si 

mohly vyzkoušet s hru na varhany. 

 

V létě jsme v několika farnostech konali táboráky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hezký byl také zářiový poutní zájezd do 

Znojma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díkůvzdání za úrodu se konalo kvůli pandemii 

jenom v málokteré naší farnosti 

Postupné řícení fary v Malontech sice může být 

znamením i dalšího rozpadání – vztahů, života ve 

     farnostech, ale i výzvou k většímu úsilí k záchraně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce slavíme nejen v kostele, ale také  

na faře – s lidmi v nouzi.  


