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VÝZVA FARNÍK ŮM 
 

Vážení farníci, byl jsem pověřen Farní radou v čele s panem farářem, informovat vás o finanční 
situaci naší farnosti a návrhu řešení do budoucna. 
Nejprve několik čísel: 1. 1. 2012: 503 000 Kč, 1. 1. 2013: 262 000 Kč, 1. 1. 2014: 125 000 Kč. 
Takové částky jsme měli na účtu našeho farního konta vždy na začátku příslušného roku. Dalšími 
konkrétními čísly vás nebudu zatěžovat. To si můžete vyhledat v archívu na internetových stránkách 
farnosti ve FZ č. 3 ročník X. Podrobné hospodaření za rok 2013 bude uvedeno v některém dalším 
čísle FZ.                                                                                                     
Velká část výdajů naší farnosti se bezesporu týká oprav památek. Od letošního roku se mění výše 
dotace na veškeré projekty z Dotačních programů na tyto opravy. To znamená, když se dříve farnost 
podílela 10% z celkové ceny určitého projektu, letos to bude už 40%. Tato změna jistě naše farní 
hospodaření nevylepší. Z těchto čísel je patrné, že peníze ubývají. A vyhlídky do budoucna tedy 
nejsou moc optimistické. Možná si někteří z nás řeknou, že „teď, když se církvi budou vracet milió-
ny každý rok, tak zas nebude tak zle, abychom nevyšli. Vždyť z Biskupství nám jistě pošlou něja-
kou korunu, přeci – co by s těma milionama dělali? A to určitě bude dost peněz třeba i na opravu 
střechy městského kostela.“ Takto snadné to ale určitě nebude, protože majetkové vyrovnání 
s církvemi ještě zdaleka není dořešené!                                                    
Měli bychom si stav farního konta doplnit sami, přestože si jistě všímáme, že nás farníků ubývá. 
Řešení je takové, že budeme na chod farnosti přispívat vyšší částkou, než jsme možná doposud 
zvyklí. Mohlo by nás to urazit. Všichni přeci nějak přispíváme. Buď finančně, nebo mnozí pracuje-
me pro farnost zadarmo a pořád to nestačí? Nechceme se nikoho dotknout a nesledujeme ani nebu-
deme sledovat kolik, kdo přispívá. Samozřejmě si vážíme každého daru a velkou pomocí jsou i 
soukromí mecenáši. Jen konstatujeme současnou situaci a nabízíme řešení, které samozřejmě nemů-
žeme nikomu nutit. Farní rada se shodla, že by bylo dobré, aby každý farník, který má nějaký pří-
jem, daroval farnosti měsíčně 2% ze svého příjmu. Příklad pro představu: z příjmu 10 000 Kč je to 
200 Kč nebo z 15 000 Kč – 300kč měsíčně. Farnost by tak mohla získat odhadem 250 000 Kč ročně, 
což by zajistilo fungování a udržitelnost naší farnosti. Finance totiž nevynakládáme pouze na opravy 
památek, ale i na různou charitní pomoc, na organizaci farních akcí pro děti a mládež a na režii.                                                                                                                          
Jsme si vědomi, že vám říkáme nepříjemné věci, ale pokládáme za nutné vás o tom informovat, aby 
se každý k tomu mohl postavit podle svého uvážení.                           
To, že peníze nejsou to nejdůležitější, víme všichni. Mnohem důležitější jsou vztahy mezi námi ve 
farnosti.                                                                                                                   
Na závěr vás žádáme, pokud budete mít nějaké návrhy, připomínky nebo podněty k dané tématice, 
obraťte se na pana faráře nebo některého člena Farní rady, kterému důvěřujete. 
 

Poznámka na konec: Podle Katolického týdeníku č. 5 by letos měli biskupové informovat věřící 
o problematice spojené s majetkovým narovnáním státu s církvemi. O jeho konkrétních dopadech 
vás budeme postupně informovat 
 

Tuto výzvu farní rady přednesl přítomným farníkům p. Milan Hochmut  
v závěru nedělní mše sv. ve Starém Rožmitále 9. 2. 2014  

 

Poznámka redakce: Dary věnované na potřeby farnosti si budou moci pracující se zdanitelnými 
příjmy odečíst od základu daně. 

 Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál  



Nahlédnutí do farních statistik 
Statistika pastorálních úkonů 
I letos na začátku nového roku na tomto místě otevíráme matriky našich farností, abychom se 
ohlédli zpět za uplynulými dvanácti měsíci. 
 

Starý Rožmitál: 
Udělené svátosti křtu: 10 (z toho 0 dospělí, děti do 1 roku stáří 8; děti 1-7let 2) /vloni 12/ 
Církevní sňatky: 2 /vloni 2/ 
I. svaté přijímání: 8 /vloni 0/ 
Církevní pohřby: 9 (do země 8, kremace 1) /vloni 11 (do země 11, kremace 4)/ 
Pomazání nemocných: 5 /vloni 10/ 
Výuku náboženství navštěvuje 15 dětí /vloni 21/. Dospělý katechumen přijatý obřadem není za-
tím/jako vloni/ žádný. 
 

Loňského roku byly v našem farním kostele při křtu přivítány v církvi tyto d ěti: 
Daniel Sylvestr Jiří Zachrla (11. 5), Barbora Částková (15.6), Ondřej Mareš (22. 6.), Daniel Jiří 
Jaroslav Kopačka (29. 6), Adam Martin Štěpán (29. 6), Dorotka Šourková (7. 9), Amálie Romana 
Trefná (7. 9), Ema Františka Kuchaříková (21. 9), Vendula Jana Kůlová (12. 10), Karolína Barbora 
Julie Koukolová (26. 10). 
 

Milosrdnému Bohu jsme svěřili v minulém roce tyto zemřelé: 
Věru Krištofovičovou (8. 1.), Jaroslava Vavřínka (8.3), Miloslava Kříže (23.5), Františka Poláka 
(21. 6), Markétu Matouškovou (15.8), Růženu Oudránovou (7.9), Alexandra Nadě (21. 9), Jaroslava 
Hajníka (19. 10.), Josefa Mozola (17.12.). 
 

Na společnou cestu životem se z našeho farního kostela vydali či společnou cestu zde potvrdili 
tito manželé: 
Jiří Petr Teska a Kateřina Anna Tesková Kumherová (27. 4), Marek Vilikovský a Kateřina Skoupá 
(28. 12.). 
 

Hvožďany:  
Udělené svátosti křtu: 1 /vloni 2/ 
Církevní sňatky: 0 /vloni1/ 
I. svaté přijímání: 0 /vloni 0/ 
Církevní pohřby: 0 /vloni 2 (oba do země)/ 
Pomazání nemocných: 0 /vloni 0/ 
 

Na křest se zde nikdo nepřipravuje. Zde též není žádný katechumen. Na biřmování se připravují 
3 farníci. 
 

Loňského roku bylo ve hvožďanském farním kostele při křtu přivítáno v církvi toto dítě: 
David Constantin Jahn (24. 8.). 

Z matrik vybral P. Jan Kuník 
 
 

Farní účetní statistika 
 

Jako každý rok, uvádíme i tentokrát malou finanční uzávěrku za rok 2013 v našich dvou farnostech.  
 

Starý Rožmitál: 
K 1. lednu roku 2013 začínala Římskokatolická farnost Starý Rožmitál s finančními prostřed-
ky ve výši 261 774,14 Kč. Celkový účetně vykazovaný stav majetku (vč. dlouhodobého hmotného 
majetku) činil 1 526 860,14 Kč. 
 

Celkem příjmy za rok 2013 činily 716 795,43 Kč (vloni 525 588,89 Kč). 
 

V kostelních sbírkách se celkem vybralo 171 346,00 Kč (vloni 164 703,- Kč) a fyzické osoby věno-
valy finanční dary ve výši 33 000,- Kč (vloni 21 000,- Kč). Na nájemném jsme získali 70 058,- Kč 



(vloni 100 081,- Kč). Další příjmy (ostatní příjmy, vstupné do kostela, úroky apod.) přinesly farnosti 
19 091,43 Kč (vloni celkem 14 804,89 Kč). Od diecéze jsme obdrželi příspěvky ve výši 0,- Kč 
(vloni 0,- Kč), příspěvky obecní, krajské a státní činily 423 300,- Kč (vloni 225 000,- Kč).  
Celkem jsme odeslali sbírky a příspěvky diecézi ve výši 47 422,- Kč (vloni 50 847,- Kč). Ze sbírek 
bylo mimo jiné na charitativní účely posláno 3 300,- Kč (vloni 2 010,- Kč). Na potřeby diecéze jsme 
odeslali 0,- Kč (vloni 2 600,- Kč). (Tato sbírka byla nahrazena sbírkou na pomoc postiženým po-
vodněmi, která vynesla 13 300,- Kč.) Sbírka na bohoslovce přinesla 2 180,- Kč (vloni 2 320,- Kč). 
Sbírka na misie činila 2 510,- Kč (vloni 3 850,- Kč). Sbírka na „svatopetrský haléř“ dosáhla výše 
3 260,- Kč (vloni 2 190,- Kč). 3 120,- Kč jsme poslali na opravu katedrály sv. Mikuláše (vloni 
6 100,- Kč) a ostatní poskytnuté dary činily 6 232,- Kč (vloni 5 830,- Kč).  
Opravy památek si vyžádaly 592 444,- Kč (vloni 393 266,- Kč). Odvody z nájmů činily 10 220 Kč 
(vloni 22 947,- Kč). Na daních jsme zaplatili 11 379,- Kč (vloni 11 379,- Kč). Ostatní výdaje (např. 
režijní výdaje, nákup dlouhodobých prostředků, bohoslužebné výdaje aj…) činily 195 719,04 Kč 
(vloni 310 933,48 Kč) 
 

Celkem výdaje za rok 2013 činily 846 964,04 (oproti loňským 766 425,48 Kč). 
 

Výdaje převýšily letos příjmy o 130 168,61 Kč.  
(Vloni příjmy převýšily výdaje o 240 836,59Kč Kč). 

 
Starorožmitálská farnost tudíž vstoupila do roku 2014 s finančními prostředky ve výši 
131 605,53 Kč. Celkový účetně vykazovaný stav majetku (vč. dlouhodobého hmotného majetku) 
činil na začátku roku 2014 1 396 691,53 Kč. 
 
Hvožďany: 
Pokud se týká financí ve hvožďanské farnosti, k 1. lednu roku 2013 začínala farnost s finanč-
ními prostředky ve výši 673 409,04 Kč. Celkový účetně vykazovaný stav majetku (vč. dlouhodo-
bého hmotného majetku) činil 980 559,04 Kč. Příjmy činily 298 847,96 Kč (vloni: 149 246,76 Kč).  
Z čehož sbírky letos dosáhly 54 705,- Kč (vloni: 53 300,- Kč). Od státních orgánů jsme získali 
200 000,- Kč (vloni 60 000,- Kč). Ostatní příjmy letos činily 25 877,96 Kč (vloni 31 124, 76 Kč).  
Letos jsme též přijali dary ve výši 18 265,- Kč (vloni 2 000,- Kč). Výdaje pak činily 442 174,-Kč 
(vloni 135 816,- Kč).  Celkem jsme odeslali sbírky a příspěvky diecézi ve výši 20 190,- Kč (vloni 
19 688,-Kč). Na potřeby diecéze jsme vybrali 0,- Kč (vloni 780,- Kč). (Tato sbírka byla nahrazena 
sbírkou na pomoc postiženým povodněmi, která vynesla 3 200,- Kč.) Na svatopetrský haléř jsme 
zaslali 1 690,- Kč (vloni 1 270,- Kč), na misie 710,- Kč (vloni 1 520,- Kč) a na bohoslovce 880,- Kč 
(vloni 1010,- Kč). 980,- Kč jsme poslali na opravu katedrály sv. Mikuláše (vloni 1 600,- Kč) a 
ostatní poskytnuté dary činily 0,- Kč.  
Opravy památek si vyžádaly 416 989,- Kč (vloni 100 000 Kč). Ostatní výdaje (např. režijní výdaje, 
nákup dlouhodobých prostředků, bohoslužebné výdaje aj)… se v letošním výkazu shrnují do jedné 
položky ve výši 4 925,- (vloni 15 368,- Kč). Odvody z nájmů činily 0,- Kč (vloni 688,- Kč). Odvody 
z prodejů činily 11 500,- Kč (vloni 11 500,- Kč). Ostatní výdaje 4 925,- Kč (vloni 15 368,- Kč). 
Výdaje převýšily příjmy o 143 326,04 Kč. (Vloni příjmy převýšily výdaje o 13 430,76 Kč). Hvož-
ďanská farnost tudíž vstoupila do roku 2014 s finančními prostředky ve výši 530 083,- Kč. 
Celkový účetně vykazovaný stav majetku (vč. dlouhodobého hmotného majetku) činil na začátku 
roku 2014  836 083,- Kč. 
 
Všem, kdo přispěli a jakkoliv pomohli, znovu velice děkuji a vyprošuji Boží požehnání. P. Jan Kuník 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 26. 2. 2014. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová 
Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz



 

Den 

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 17. února do 2. března 2014 
Starý Rožmitál 

Hvožďany Ostatní 
farní kostel Povýšení sv. Kříže filiální kostel sv. Jana Nepomuckého 

Pondělí 17. 2.  mše svatá není   

Úterý 18. 2.  17,00 Za Jarmilu a Františka Liškovy, Vilmu 
Klemovou a ten celý rod   

Středa 19. 2.  17,00 Rq za Marii Leitermannovou  18,00 Biblická hodina 
Společenské centrum 

Čtvrtek 20. 2.  8,30 volná intence  17,00 mše svatá 
Voltuš 

Pátek 21. 2.  18,00 Za Martu Krupičkovou (o 5. výročí úmrtí)   

Sobota 22. 2.  18,00 Za Aloise Kortschika, dvě manželky a 
dceru Marii (P. Jan Mikeš)   

Neděle 23. 2. 
8,15 Za Marii a Františka 
Kovaříkovy a jejich děti  
(P. Jan Doležal, vikář) 

 
10,00  

mše svatá  
(P. Jan Doležal, vikář) 

 

Pondělí 24. 2.  mše svatá není   

Úterý 25. 2.  mše svatá není   

Středa 26. 2.  mše svatá není  Modlit. setkání není. 

Čtvrtek 27. 2.  mše svatá není  Mše sv. v Centru soc. 
služeb není. 

Pátek 28. 2.  mše svatá není   

Sobota 1. 3.  18,00 volná intence   

Neděle 2. 3. 8,15 volná intence  10,00 mše svatá  


