
 

ZÁPIS Z FARNÍ RADY 
 
 

 

Datum:    17. května 2020 

Přítomni: P.Pavel Glogar, P.Libor Všetula, s.Eva Liškutinová, Radim Bína, Monika Bínová, Milena 

                  Alday Delgado,  Eva Kyjovská, Marie Ryšavá, Jan Šlachta, Ayan Warfa, Ondřej Zukal 

 
Program: 

 Úvodní modlitba  

 Informace o hospodaření a finanční situaci farnosti:  

 Na pozvání Otce Pavla přišla farní radu informovat ekonomka farnosti, paní Ayan Warfa, 

o hospodaření a finanční situaci ve farnosti 

 Výdaje farnosti na rok 2020 budou cca. 1,675 mil. Kč, včetně odvodu na 

biskupství. Výdaje dále zahrnují energie, spotřební materiál, údržbu kostela i 

kapličky, akce, nájem, telefon, sítě, služby a investice. 

 Částka odváděná na biskupství se počítá ve výši 480 Kč za jednoho farníka 

v produktivním věku za rok. Naše farnost má registrovaných 651 farníků 

(nepočítají se důchodci a děti do 15 let), odvádí se tedy 651x480= 312.480 Kč. 

 Příjmy farnosti jsou sbírky, dary, církevní úkony, prodeje knih, pronájmy a akce 

farnosti.  

 Abychom uhradili všechny výdaje farnosti, měl by každý výdělečně činný farník 

přispět měsíčně částkou cca. 215 Kč (tj.50 Kč/týden) 

 Paní Warfa požádala farní radu, aby o financování farnosti informovali farníky. 

 Otec Pavel i členové farní rady se shodli na tom, že do farnosti bude pozván někdo 

z biskupství, aby informoval farníky o fondu Puls, kam se dá také přispívat ve prospěch 

naší farnosti. Tyto příspěvky se pak odečítají z povinného odvodu 312.480 Kč a je možné 

obdržet potvrzení o daru.  

 Ostatní témata:  

 Otec Pavel informoval o dalších plánovaných akcích (1.sv.přijímání 21.6., věčné sliby 

Vlastimila Vajďáka 5.9.) a vyzval k modlitbě za novénu k Duchu svatému 

 Otec Libor konstatoval informoval o úspěchu on-line vysílání komunity a vysoké 

sledovanosti, uvažuje se o další pastoraci tímto způsobem  

 Hledá se nový tým farníků na organizaci farního plesu v lednu 2021, případní zájemci 

se mohou hlásit Otci Pavlovi  

 Témata na příště:  

 Dořešit nabídku na promítání textů v kostele a pokračovat podle možností v dalších 

pastoračních aktivitách   

    

 

 

 

 

 

 

 

Závěry: 

 Farníci budou blíže seznámeni s funkcí fondu Puls a finanční situací farnosti   

 Členové farní rady si rozdělili úkoly vyplývající ze setkání  

 Před termínem dalšího setkání farní rady bude umístěn do kostela opět vzkazový box 

 

Příští setkání farní rady:   6.září 2020   

                    

 

           

         Zapsala: Marie Ryšavá 

 


