
Přehled o hospodaření farnosti Nový Hradec Králové v     roce 2016
(doplnění k „Informacím farnosti katedrály Svatého Ducha a farnosti kostela sv. Antonína č.

284/2017)
V roce 2016 se uskutečnilo osm mimořádných sbírek: na Svatopetrský haléř, na charitu, na diecézi,
na bohoslovce, na církevní školství, na misie a 2x na pojištění církevních budov v diecézi. Celkem
tyto sbírky činily 61     556 Kč (není započítáno v příjmech).

Příjmy farnosti:
Řádné sbírky v neděli při mších svatých 180 706 Kč
Dary od fyzických osob                             66 361 Kč
Nájemné (antény na věži kostela)         91 047 Kč
Město HK – fin. příspěvek na nátěr
střechy a dřevěných částí vnějších stěn
u kostela sv. Jana Křtitele                 147 000 Kč
Celkem:                                        485 114 Kč

Výdaje farnosti:
Mzdy zaměstnanců                                    6 000 Kč
Bohoslužebné a pastorační v kostele
sv. Antonína (hostie, květiny, svíce aj.)        6 232 Kč
Bohoslužebné v kostele sv. Jana Kř.
(ministrantské oblečení, květiny, svíce aj.)   6 740 Kč
Spotřeba el. energie: (sv. Ant. – 12 136; sv. J. Křtitel
– 3 195 Kč)                                              15 331 Kč
Spotřeba plynu  sv. Antonín                       19 784 Kč
Udržovací práce v kostele sv. Antonína
(hasicí přístroje + revize plynu a kominík) 12 633 Kč
Udržovací práce v kostele sv. Jana Kř.
(revize EZS)                                              12 876 Kč
Kostel sv. Jan Kř. – natěračské práce
(šindelová střecha, a venkovní plášť         209 836 Kč
Kostel sv. Antonína – údržba varhan           31 937 Kč
Ostatní výdaje (bank. popl., daň z nemov.)  4 025 Kč
Na biskupství – fond solidarity                   33 210 Kč
Celkem:                                            358 604 Kč

Upřímně děkuji  vám, kteří přispíváte na sbírky při nedělních a svátečních mších svatých. Velmi
děkuji také vám, milí farníci, kteří jste na tento účel podle svých možností přispěli a někteří z vás i
větším obnosem.  Za všechny  dobrodince  farnosti  je  v kostele  svatého Antonína  každou první
neděli v měsíci obětována mše svatá.

František Hladký


