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Nejmladší žáci na faře

Finance domažlické farnosti v roce 2012
Příjmy.
V minulém roce byly největším zdrojem příjmu farnosti nedělní sbírky věřících: za celý
rok činily 454.000,- Kč. Tato částka obsahuje také sbírky, které jsme byli povinni
odeslat na jiné účely (jako charita, seminář, potřeby diecéze, misie apod.) Do kasičky
bylo během roku uloženo 76.000,- Kč – většina z nich na zaplacení Farních listů
a Katolického týdeníku. Formou daru bylo předáno dalších 120.800,- Kč. Příjmy
ze vstupu na věž a z nájmu prostoru fary a pozemků činily dohromady 220.000,- Kč.
Od Ministerstva kultury ČR jsme získali na opravu třebnického kostela dotaci ve výši
160.000,- Kč.

Každou středu od 13.00 hodin se na domažlické faře setkává na hodinách náboženství
skupina nejmladších žáků. Skupinu vede Alžběta Váchalová.

Prodejna Oáza doporučuje zajímavé knihy
Papež František život a výzvy
Kdo je papež František? V knize se dočteme o jeho rodině, jak to bylo s jeho studiem
chemie, proč se musel naučit vařit i mnohé další zajímavosti. Zkušený italský novinář
představuje nejen životní cestu papeže Františka, ale i výzvy, které před něj staví jeho
nový úřad. Nevyhýbá se ani citlivým tématům katolické církve dneška.
Prázdné ruce
Kniha je slavný román o životě opata Berna z Reichenau (1008–1048). Lotriňan Berno,
vzdělaný mnich z říšského opatství na Prümu v Eifelu, je jmenován opatem
polorozpadlého kláštera na ostrově Reichenau na Bodamském jezeře. Nezdá se, že by
měl pro těžký úřad valné předpoklady, ale skrze mnohé zkoušky dozrává v dobrotivého
a moudrého otce svých mnichů i prostých lidí na ostrově
Strach buší na dveře
Příběh kněze, který přistoupil na spolupráci s StB. Příběh kněze, který vdechl jedné
vlažné farnosti nový život, a řada mladých lidí s ním objevila svou vlastní víru. Příběh
kněze, který poskytoval informace i zprostředkování. Co převáží na vahách života?
Do knížek lze nahlédnout po nedělních bohoslužbách v arciděkanském kostele.
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Výdaje.
Do oprav kostela v Třebnicích jsme investovali 200.640,- Kč (40.640,- z prostředků
farnosti v nichž jsou účelové dary na opravu kostela). Dokončení oprav omítek na věži
arciděkanského kostela stálo 36.000,- Kč. Za projekt na opravu tohoto kostela, nutný
pro podání žádosti o příspěvek z ROP-u jsme zaplatili 180.300,- Kč. Modernizace
ozvučení chrámu stala 35.000,-Kč a oprava nefunkčního alarmu dalších 24.000,-Kč.
Oprava kněžského hrobu, o které máme morální povinnost se starat – 30.000,- Kč.
Mzdy a pojištění zaměstnanců (kostelník a varhaník) činily 92.000,- Kč. Roční náklady
na pojištění majetku – 14.000,- a tzv. bohoslužebné výdaje dalších 15.000,- Kč.
Za elektrickou energii jsme zaplatili 166.000,- a za plyn 86.000,Tisk Farních listu a předplatné Katolického týdeníku dohromady dává částku
63.000, Kč.
Farnost má také závazky vůči diecézi. Do diecézního fondu oprav jsme v loňském roce
odeslali 18.600,- Kč (+ 12.373,- za rok 2011) a do svépomocného fondu pro pomoc
chudších farnostem (částka je vypočítaná jako určité procento ze sbírek) jsme byli
povinni odeslat 67.685,- Kč (+46.089,.- za rok 2011). Na potřeby semináře odeslali
jsme 11.500,- Kč, na misie 24.800,- Kč, na diecézní charitu 12.100,- Kč a na tzv.
Svatopetrský haléř 5.100,- Kč
Značný deficit v rozpočtu farnosti za rok 2012 byl způsobem především vysokými
náklady na pořízení projektové dokumentace na opravu arciděkanského kostela
a doplacením dlužné částky do diecézních fondů. Od července 2013 diecéze ukončila
pracovní vztah s Romanem Holubem a veškeré náklady na plat a pojištění kostelníka
bude hradit pouze farnost.

Pozvání
V pátek od 16.30 zveme do klášterního kostela na růžencovou pobožnost za naši
farnost.
V sobotu od 18.30 se bude konat v klášterním kostele koncert sopranistky Veroniky
Králové, v doprovodu Martiny Moryskové, Jiřiny Eretové a pěveckého sboru
Canzonetta. Program koncertu na plakátech a na www.farnostdomazlice.cz
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