
KONEC OBČANSKÉHO ROKU VLČNOV 2020 

Bratři a sestry v Kristu,  

ke konci kalendářního roku se vždy dělají různé přehledy, statistiky, uzavírá 
se účetnictví. Křesťané se scházejí v kostele, aby poděkovali za všechny dary 
Boží lásky v uplynulém roce a s pokorou si vyprosili pomoc a požehnání pro čas, 
který nám poskytne nový rok 2021.  

Rád bych poděkoval každému z vás, kteří chodíte pravidelně na mši svatou, 
přijímáte svátosti, podílíte se na životě farnosti a tvoříte tak živý obraz Kristovy 
Církve. 

Upřímně také děkuji všem farníkům, kteří se v uplynulém roce ochotně 
zapojili do konkrétních úkolů spojených s církevním rokem nebo pomáhali  při 
opravách a  údržbě  majetku farnosti. 

S koncem kalendářního roku bilancujeme naše náklady a příjmy, které jsou 
nezbytné k zajištění provozu kostela, fary a spravovaných pozemků. Jedná se o 
nutné výdaje k zajištění bohoslužeb a katecheze, výdaje spojené s provozem 
farní kanceláře, včetně daní, poplatků, revizí a dále  náklady spojené s provozem, 
úklidem a údržbou kostela, poplatky za elektřinu, plyn, vodu. Přesné výsledky 
hospodaření farnosti si však představíme v pozdější době, teprve po uzávěrce za 
rok 2020.  

 

Největší výdajové položky a investice v roce 2020 

Aktuální opravy a rekonstrukce v naší farnosti 

ZA FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ OBCE VLČNOV 

• OPRAVA FARNÍ ZDI 

• VÝMĚNA ČALOUNĚNÍ LAVIC 

• NÁKUP 11 STOLŮ DO FARNÍ UČEBNY PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ 

• OPRAVA RÝNY NA FARNÍ BUDOVĚ 

• POŘÍZENÍ NOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ KOSTELA I FARNÍ BUDOVY 

• POŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH PANELŮ A INSTALACE KAMERY V KOSTELE 

 

DÁLE: 

• VÝMALBA STARÉ KAPLE 

• NATŘENÍ KOSTELNÍCH OKEN 

• RESTAUROVÁNÍ MISIJNÍHO KŘÍZE 

• RESTAUROVÁNÍ BETLÉMA 

• RESTAUROVÁNÍ HISTORICKÝCH KOROUHVÍ 

• RESTAUROVÁNÍ BOHOSLUŽEBNÝCH KNIH A KANCIONÁLŮ 



• ZAJIŠTĚNÍ STATIKY FARNÍ BUDOVY – VYZDĚNÍ PODPĚRNÉHO PILÍŘE VE 

SKLEPĚ 

• REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A ŠPAJZKY (odpady, rozvody vody a elektřiny, 

omítky, oprava podlahy) 

• VYSAZENÍ 30 OVOCNÝCH STROMŮ 

 

Tyto výdaje pokrývají především pravidelné sbírky, dary a přijaté platby za 
nájemné. I v roce 2021 chceme pokračovat s opravou fary a běžnou údržbou. 
Hlavním úkolem je pak výměna střešní krytiny farních budov. Budeme proto 
vděční za každý dar a spoléháme na finanční podporu z rozpočtu obce. 

Chci poděkovat všem, kteří přispíváte jak při nedělních sbírkách na potřeby 
farnosti, tak při sbírkách mimořádných. Také děkuji za vaše jednotlivé osobní 
dary na potřeby kostela, a to i v tak náročně době. Děkuji také všem 
brigádníkům, kteří se na pracích podíleli. 

Mnoho z Vás věnuje svůj čas, úsilí a prostředky, abychom se mohli scházet 
v důstojném a upraveném prostředí. Spoléhám i nadále na vaši vzájemnou 
ohleduplnost i na zodpovědné zacházení se společným majetkem.  

Děkuji skupinám, které se pravidelně střídají při úklidu chrámových prostor. 
Prosím a žádám ochotné dobrovolníky, aby se přidali ke skupinám,  které již 
pracují delší dobu a doplnili starší osoby, které  tato služba vyčerpává a založili 
další skupinky. Noví zájemci se mohou obracet na paní Danu Koníčkovou, tel.: 
739 359 316. 

Dále upřímně děkuji všem lektorům, akolytům, paní katechetce, 
ministrantům, kostelníkům, varhanicím, všem zpěvákům, sboru i schole, členům 
pastorační, ekonomické i redakční rady a vedoucím klubu Kubík, který jak 
věřím, bude moci brzy opět fungovat. 

Děkuji za květinovou výzdobu a také každému, kdo se ochotně stará o krásu 
vnitřních prostor kostela, o praní kostelního prádla a úklid kostela i fary, farní 
zahrady a prostor kolem kostela. Děkuji všem, kteří se obětavě účastní při 
jakýchkoliv pracích souvisejících s potřebami farnosti.  

Děkujeme za spolupráci obci a firmě Avonet, která nám pro účely farnosti 
poskytuje internet zdarma. Zprovoznění webkamery je v této složité době 
důležité jak pro nemocné farníky, tak pro příbuzné, kteří tak mohou prožít mši 
svatou společně s námi. Nebojte se předávat tuto informaci dále. 

Děkuji Vám všem za Vaši štědrou podporu a za starost o svého duchovního 
správce. Děkuji za pravidelné obědy,  různé dary, též za nynější dary na sváteční 
stůl. 

Děkuji i těm, kteří se podílí na modlitbě sv. růžence a těm, kteří se pravidelně 
a aktivně podílejí na přípravě slavností během liturgického roku, jak v kostele, 
tak i při oslavě Těla a Krve Páně či stavění betlému. 



Děkuji všem farníkům modlícím se za farnost i za nás kněze, i těm, kteří se 
modlí ve společenství Živého růžence a v Hnutí modlitby matek.  

Těším se, že mnohé z Vás budu moci v nastávajícím roce poznat mnohem blíže 
a prosím o vyřízení díků i všem ostatním, kteří se podílejí na životě a živém 
společenství naší farnosti. 

   

Přeji Vám i Vašim rodinám požehnaný a milostiplný rok 2021, ochranu 
Matky Boží a celé Svaté Rodiny.      


