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Farnost v roce 2014: příjmy a výdaje 
 2014 2013 

Příjmy 

Nájemné 315.301,- 262.671,- 

Sbírky 532.725,- 588.784,- 

Dary fyzických a právnických osob 555.690,- 174.830,- 

Příspěvek z diecéze 553.082,- - 

Příspěvek z obecních a státního 
rozpočtu 

1.016.000 460.000,- 

Výdaje 

Mzdy 87.604,- 94.004,- 

Daň z přijmu zaměstnanců 16.845,- 13.140,- 

Bohoslužebné výdaje (hostie, olej 
apod.) 

12.851,- 8.869,- 

Režijní výdaje 658.013,- 781.201,- 

Opravy památek 1.343.019,- 470.834,- 

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 90.247,- 119.532,- 

Komentář k příjmům: 
Do položky "nájemné" jsou zařazeny příjmy z prodeje vstupenek na věž a příjmy 
z nájmu pozemků a nemovitosti. V roce 2014 činily příjmy z věže (nikoliv čistý zisk) 
176.000,- Kč 
V položce "sbírky" jsou zahrnuté všechny sbírky, včetně účelových, které farnost 
následně odesílá podle jejich určení (na charitu, bohoslovce, misie, potřeby diecéze 
apod.) Rozdíl ve výši sbírek v roce 2014 a 2013 je způsoben také tím, že příspěvky na 
Farní listy a Katolický týdeník a další dary do kasiček v kostele byly v roce 2014 zapsány 
jako "dary" a v roce 2013 jako "sbírky". Do rozpočtu farnosti se počítají pouze sbírky z 
arciděkanského kostela. Sbírky z klášterního kostela patří řádu augustiniánů a jsou 
určeny na provoz klášterního kostela. 
Plzeňská diecéze přispěla v roce 2014 na provoz kanceláře stavebního technika 
(10.000,-) a na práci s mládeží (4.000,-). Navíc byly pro farnost uvolněny prostředky, 
které se doposud nacházely na deponovaném účtu: 120.690,- (pro opravu třebnického 
kostela) a 86.496,- jako zůstatek po opravě domažlické fary (dar diecéze Řezno). V roce 
2014 řezenská diecéze věnovala na opravu topení a společenských místností na faře 
dar ve výši 332.000,- 
Z rozpočtu Města Domažlice nám bylo předáno na opravu kostela 300.000,- a dalších 
16.000,- na práci s dětmi a mládeží (hlavně letní tábory). Obec Česká Kubice věnovala 
na opravu arciděkanského kostela 250.000,- Ministerstvo kultury ČR přispělo na 
opravu kostela sv. Jiljí v Třebnicích částkou 450.000,- 
Výdaje: 
Oprava věže třebnického kostela stála 617.282,- a tato částka je zahrnuta do položky 
"opravy památek". Dále tuto položku tvoří platby provedené z běžného účtu farnosti 

spojené s opravou arciděkanského kostela (725.737,-). V položce se nenachází 
informace o úvěru ani dotaci z ROP (ta bude proplácena až po závěrečné kontrole). 
Uznatelné náklady na opravu kostela (na ně se vztahuje dotace ROP) činily 8.034.345,- 
Farnost má povinnost uhradit min. 15% z těchto nákladů, čili 1.205.151,- Kč. Do konce 
roku farnost uhradila 966.607,-. Zbývá k zaplacení 238.544,- Kč. 
Neuznatelné náklady činily 530.000,-, a na ně se nevztahuje příspěvek z ROP a farnost 
je musí uhradit ze svých zdrojů. Jako neuznatelné jsou také vnímané náklady na 
obsluhu úvěru, čili úroky. Provedení celkového vyúčtování nákladů na opravu 
arciděkanského kostela bude tedy možné teprve po proplacení dotace a ukončení 
čerpání úvěru v bance. 

Fandíme rodině 
„Fandíme rodině“ - to není jen náš postoj, 
ale je to i název našeho nového spolku. 
Spolek vznikl v prosinci minulého roku. 
A  abych byl poctivý, je třeba říct, že stále 
hledá svoje místo a svoji činnost.  
Spolek Fandíme rodině založily rodiny naší 
farnosti s podporou našeho faráře  
P. Miroslawa Giergy.  Jak píšeme na našem 
webu, účelem spolku je podpora rodiny, 
manželství a mezilidských vztahů na 
základě křesťanských hodnot. Kdo všechno 

patří do rodiny? Maminka, tatínek, děti, ale také babička a dědeček (samozřejmě i 
tchyně a tchán). 
Bohužel známe mnoho slušných lidí, kteří se snaží žít poctivý rodinný život, ale nejsou 
ochotni se zúčastnit jakýchkoli akcí pořádaných farním úřadem.  Ať už chceme nebo 
ne, pro některé je to velká překážka. Doufáme, že prostřednictvím spolku je dokážeme 
snadněji oslovit. První důvod je tedy pastorační. 
Dalším důvodem je, že v Domažlicích máme hodně mladých věřících rodin. Tyto rodiny 
už pořádají poměrně dost společných akcí: společná zimní a letní dovolená, dětský 
karneval, různé výlety, výroba adventních věnců, degustace vína pro ženy…. Tak proč si 
neudělat spolek? 
Budeme moc rádi, když se k nám přidají nejen další rodiny, ale i ostatní, kteří spolu 
s námi „fandí rodině“. 
V rámci našeho spolku mohou fungovat různé kluby: klub žen, klub mužů, klub seniorů 
a třeba i klub dětí. Záleží jen na každém z nás, co chceme dělat. 
Nechci se dál rozepisovat o dalších možnostech činnosti našeho spolku. Pokud však 
budete mít nějaký nápad a budete ho chtít zrealizovat buď v rámci farnosti nebo 
spolku, neváhejte a dejte nám vědět. 
Máme už i svoje internetové stránky: www.fandime-rodine.cz 

Petr Jankovec  - předseda spolku 

http://www.fandime-rodine.cz/

