Bilance roku 2020
1. Svátosti:
První sv. Přijímání

Pustkovec

Krásné Pole

8

2

Křty

22

Svatby

5

Pohřby

32

2. Farní akce minulého roku:
Rok 2020 byl, jak všichni dobře víme, velmi specifický: omezený počet účastníků mší, ještě větší omezení
neliturgických farních akcí, zvýšená hygiena...
Bohužel to také znamenalo, že jsme neprožili pravidelné události, důležité pro naší víru, nebo jsme je
prožili jindy, než je obvyklé: velikonoce nebyly veřejné vůbec, první svaté přijímání, bylo až na podzim.
Co se nepodařilo uskutečnit:
• Ples,
• Pouť na Svatý Hostýn a podzimní pouť,
• Živý betlém.
Co se podařilo uskutečnit:
• Táborák pro děti na konci a začátku školního roku,
• Farní a ministrantský tábor, • Mše v kapli Andělů strážných.
• V omezené míře:
• Společenství mladších maminek,
• Společenství starších maminek,
• Společenství rodin,
• Páteční společenství mládeže,
• Modlitby přede mší,
• Dětské mše,
• Roráty,
• Příprava na biřmování.
3. Co nás čeká letos:
• V Pustkovci první svaté přijímání letos nebude, protože do třetí třídy nechodí žádné děti. V Krásném Poli
přistoupí k eucharistii dvě děvčata.
• Biřmování 5. 6. 10:00 - prosím modlete se za to, aby nebyla karanténa.
• Konání dalších obvyklých akcí záleží na nařízení vlády.
• Kostel v Krásném Poli slaví letos 20 let. Vzhledem k momentální situaci budete o akcích s tímto výročím
spojenými informováni průběžně.
4. Poděkování:
Děkuji všem, kdo se loni aktivně zapojili do farních akcí, těm kdo se podíleli na liturgii, sestrám Boromejkám
a také vám všem, kteří jste chodili, pokud to šlo, do našeho kostela na bohoslužby. Také děkuji otci
Miroslavovi a otci Tomáši za spolupráci.
5. Ekonomika:
Vybrané údaje z hospodaření ŘKF Ostrava-Pustkovec ke dni 31. 12. 2020 bez Krásného Pole
Výnosy (příjmy)
Sbírky běžné

301 896,00 Kč

Sbírky na farnost a koste a další

140 356,00 Kč

Účelové vyhlášené sbírky - připravené k odeslání
Dary přijaté z biskupství

9 205,00 Kč
0,00 Kč

Dary přijaté od obce, města
Dar otce Miroslava
Dary přijaté od farníků

0,00 Kč
100 000,00 Kč
50 387,00 Kč

Dotace provozní

0,00 Kč

Dotace investiční

0,00 Kč

Úroky

2 582,00 Kč

Pojistná plnění od pojišťovny
Nájem - kněží
Prodej majetku a zboží
Ostatní výnosy (tábory…)

0,00 Kč
36 000,00 Kč
0,00 Kč
13 900,00 Kč

Náklady (výdaje)
Spotřeba materiálu, energií a služeb a provozní náklady
z toho

elektřina, plyn, vodné

150 137,00 Kč

odpady, stočné

7 959,00 Kč

telefon, internet

16 027,00 Kč

bohoslužebné

15 668,00 Kč

nájemné

37 089,00 Kč

drobný majetek od 3 000 do 40 000Kč
režijní, ostatní náklady (revize, pojistné, poplatky…)
Opravy - koupelna - fara
Mzdové náklady

8 929,00 Kč
41 059,00 Kč
15 100,00 Kč
0,00 Kč

Odeslané účelové sbírky vyhlášené biskupstvím

52 363,00 Kč

Odeslané dary-desátek biskupství

24 950,00 Kč

Odeslané dary - adopce na dálku a další

10 837,00 Kč

Daně (z příjmů, z nemovitých věcí, z nabytých nemovitých věcí)
Nákup dlouhodobého majetku - betlém

Stav na účtu - začátek roku
Stav na účtu - konec roku

196,00 Kč
50 000,00 Kč

720 963,30 Kč
1 010 138,79 Kč

Sbírky za prosinec, vložené v lednu + převod z pokladny

141 530,00 Kč

Čistý zisk farnosti

430 705,49 Kč

Zpracoval: Marie Hlístová
Dne: 23. ledna 2021

• Tak vysoký čistý zisk byl možný pouze díky daru otce Miroslava, darům vás farníků a díky tomu, že se
loni, díky karanténě, téměř neutrácelo. Také obvyklé náklady, jako liturgické potřeby (hostie, víno a
svíce), byly minimální. Farní tábor, který byl loni největší farní akcí, si nevyžádal téměř žádnou investici
ze strany farnosti.
• Moc děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem finančně přispíváte na naší farnost.
Má to opravdu význam.

