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Úkony duchovní správy

za rok 2016



Úkony duchovní správy za rok 2016

Svátosti - statistika

Křty: 24 (22 dětí, 2 dospělí)

Církevní sňatky: 7 párů

Pohřby: 17 zemřelých

První svaté přijímání: 10 dětí



Úkony duchovní správy za rok 2016

Náboženství a Cvrčci

Výuka náboženství ve školním roce 2015/16:

navštěvovalo 79 dětí

výuka ve škole (48 dětí)

v klubovně kostela (31 dětí)

Každý čtvrtek před dětskou mší sv. probíhá 

také setkání předškoláků – Cvrčci.



Úkony duchovní správy za rok 2016

Svátost nemocných

Udílena společně u příležitosti Světového dne 

nemocných (únor)

Udílena při adventní duchovní obnově

Jednotlivě je možné o ni kdykoliv požádat, 

domluvit návštěvu kněze doma nebo v 

nemocnici, zajistit nemocným pravidelné 

přinášení svatého přijímání. 



Úkony duchovní správy za rok 2016

Společenství

ve farnosti se schází:

společenství manželů

mládež (Páčko)

společenství maminek, jejichž manželé 

nejsou praktikující

společenství živého růžence



Hospodaření
Stav financí a příjmy



Hospodaření farnosti v roce 2016

Přehled financí

 Stav pokladny k 1.1. 2016 722,- Kč

 Stav účtu k 1.1. 2016 1.015,- Kč

 Stav pokladny k 31.12.2016 46.286,- Kč

 Stav účtu k 31.12. 2016 210.908,- Kč

 Celkové náklady za rok 655.000,- Kč

 Celkové výnosy za rok 930.000,- Kč

(nejsou v tom započítány dotace na opravy - investice)



Hospodaření farnosti v roce 2016

Příjmy

 Nájmy 101.500,- Kč (Girasole, farní sklep, truhlice město)

 Další příjmy 7.000,- (železný šrot, koncerty v kostele)

 Dary 117.700,- Kč (fyzické osoby, z biskupství na provoz 
kanceláře děkanství a na akce pro 
děti a mládež, Moss, Agrotec)

 Sbírky 601.000,- Kč

 které zůstávají farnosti 510.000,- Kč

 odeslané na biskupství 82.400,-Kč

 příspěvek na potřeby diecéze 53.645,- Kč



Hospodaření farnosti v roce 2016

Dotace a farní knihovna

Dotace z JMK na upevnění rodičovských 
kompetencí a podporu rodinného klubu 
„Cvrčci“

Výše dotace: 34.000,- Kč
Použití dotace přednášky pro rodiče,

vybavení místnosti novými židlemi  

Farní knihovna: 2.325,- Kč
(utrženo v prodeji za rok 2016)



Hospodaření
Výdaje a investice



Hospodaření farnosti v roce 2016

Uskutečněné opravy

 Rekonstrukce „Cvrčků“

 rekonstrukce vytápění, sádrokartonářské práce, nový koberec, 
podlahářské práce, elektroinstalce, nový termostat, výmalba 

216.000,- Kč
z toho dotace 187.000,- Kč (ERA + Jihomoravský kraj)

 Rekonstrukce přísálí

 rekonstrukce vytápění, sádrokartonářské práce, elektroinstalace

457.591,- Kč
z toho dotace ČEZ 200.000,- Kč, Město Hustopeče 80.000,- Kč, 
farnost 177.591,- Kč



Hospodaření farnosti v roce 2016

Energie

Elektřina fara 9.072,- Kč

Elektřina kostel 37.656,- Kč

Plyn fara 20.684,- Kč

Plyn kostel 53.823,- Kč

Celkem 121.235,- Kč



Hospodaření farnosti v roce 2016

Příspěvek na potřeby diecéze

Zajištění pastorace a kněží - PULS

 Celková výše příspěvku za rok 2016 69.645,- Kč
 část A

 počet osob starších 18 let podle posledních sčítání – příspěvek 280,-Kč na osobu  
na rok – 68.320,- Kč

 část B

 příspěvek z příjmu při prodeji majetku (60%) - 0 Kč,

 z pachtovného (25%) - 479,- Kč

 z nájemného (3%) - 846,- Kč

 z hospodaření v lesích (25%) - 0 Kč

 z ostatních aktivit v hospodářské činnosti (10%) - 0 Kč

 Způsob placení – sbírka na podporu pastorace a kněží v měsíci září
– doplatek na konci roku



Hospodaření farnosti v roce 2016

Farní tábory a Děcanáda

Farní tábory
Dva turnusy pro celkem 76 dětí

Příjmy 148.600,- Kč

Výdaje 148.800,- Kč

Děckanáda
Výdaje 29.630,- Kč

Příjmy 8.750,- Kč (příspěvek na jídlo)

Zbytek pokryt darem z biskupství



Poděkování farníkům



Poděkování farníkům

 Poděkování všem, kteří se podílejí na životě farnosti:

 služba při liturgii (kostelníci, varhaníci, scholy, sbor, ministranti, lektoři,...)

 vedení pobožností

 výuka náboženství

 vedení společenství dětí i mládeže i dospělých

 úklid kostela, zdobení kostela

 opravy a údržba

 pastorační a ekonomická rada farnosti

 farní knihovna

 pomoc při organizování táborů a farních akcí

 webové stránky

 …

 Poděkování za modlitby a oběti, kterými život farnosti provázíte



Jaké události nás čekají 

v roce 2017?
Velké události



Jaké události nás čekají v roce 2017?

Velké události

240. výročí založení brněnské diecéze

 výstava Brněnská diecéze ve fotografiích (témata: Katedrála sv. Petra a 

Pavla – hlavní chrám diecéze a Ze života naší farnosti).

 3 pontifikální děkovné bohoslužby.

 Ve čtvrtek 29. června 2017 v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a 

Pavla bude bohoslužbě v 17.30 hodin předsedat moravský metropolita 

arcibiskup Jan Graubner. Mši předchází v 16.30 hodin adorace.

 V sobotu 2. září 2017 oslavíme založení diecéze s brněnským diecézním 

biskupem Vojtěchem Cikrlem na XIV. diecézní pouti rodin ve Žďáru nad 

Sázavou – II.

 Biskup Cikrle jubilejní rok ukončí v sobotu 2. prosince 2017 děkovnou 

bohoslužbou spojenou s oceněním farníků



Jaké události nás čekají v roce 2017?

Velké události

 Jubileum Fatimy

 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě.

 Národní pouť pro ČR proběhne 13.9. 2017 

 Na podzim roku 2017 bude v diecézích Čech a a Moravy probíhat 

putování milostné sochy Panny Marie Fatimské (Brno, Žarošice)

 Celostátní setkání mládeže v Olomouci: 15.- 20.8. 2017

 Ministrantský den v semináři v Olomouci: sobota 6.5. 2017

 Děckanáda: sobota 3.6. 2017

 Děkanátní setkání mládeže: sobota 22.4. 2017



Jaké události nás čekají 

v roce 2017?
Farnost Hustopeče – kam zaměřit své úsilí?



Farnost Hustopeče

kam zaměřit své úsilí?

 Duchovní život:

 adorace – na první pátek, na Krista Krále

 celodenní výstav Nejsvětější svátosti

 večery chval – dát další možnosti k osobnímu setkání s Kristem v 

Nejsvětější Svátosti

 Budování společenství:

 mnoho dobrých akcí ve farnosti

 Vzdělávání:

 přednášky

 náboženství pro dospělé



Farnost Hustopeče

kam zaměřit své úsilí?

 Hlásání evangelia  a vytváření prostředí pro setkávání s 
hledajícími a nevěřícími:

 farní ples

 karneval

 noc kostelů

 koncerty

 farní tábory

 mikulášská besídka

 vánoční bohoslužby

 otevření kostela během prázdnin a pro návštěvu jesliček

 tříkrálová sbírka



Farnost Hustopeče

kam zaměřit své úsilí?

 Vnímavost vůči potřebám bližních, solidarita s potřebnými:

 rok milosrdenství

 adventní svařák

 tříkrálová sbírka.  

 Ve farnosti byla založena v roce 2016 farní charita

 Spravuje fond milosrdenství, ze kterého podporuje sociálně slabší 
spoluobčany

Ve prospěch fondu milosrdenství byl určen výtěžek z vánočního jarmarku

 Péče o zdravé přírodní prostředí:

 „Ukliďme Česko“



Prostor pro diskuzi?
Dotazy, návrhy, připomínky, …


