Přehled o hospodaření farnosti Nový Hradec Králové v roce 2020
V rocé 2019 sé úskútécě nilo sédm mimorě áádnyá ch sbíárék. Prě éhléd v tábúlcé dolé. Célkém tyto sbíárky
cě inily 50 100 Kcě (néníá zápocě íátáá no v prě íájméch).
Příjmy farnosti:
ŘŘ áá dnéá sbíárky v nédéě li prě i msě íách svátyá ch á pokládnicě ká
Dáry od fyzickyá ch osob
Náá jémnéá á páchtovnéá (ántéá ny ná véě zěi kostélá, pozémky, fárá)
Ostátníá (úá roky), úá prává odpisúů
Dotácé St. méě . HK, KHK, MK
Celkem:
Výdaje farnosti:
Mzdy záméě stnáncúů
Bohoslúzě ébnéá á pástorácě níá potrě éby v kostélíách sv. Antoníáná á sv. Jáná Krě .
(hostié, kvéě tiny, svíácé áj.)
Spotrě ébá él. Enérgié, plynú, vodnéá á stocě néá
Udrzě ovácíá práá cé (révizé PZTS, EZS,...)
Oprává - Zvonicě ká
Ostátníá slúzě by
Stréámovácíá kámérá
ZŘ idlé, zě ébrě íák - sv. Ján Krě titél
Prě íáspéě vky do Fondú dofináncováá níá á Fondú solidárity
Odpisy dloúhodobéá ho májétkú
Ostátníá vyá dájé (drobnyá májéték, bánk. popl., dáně z némov.)
Celkem:

224 985 Kcě
262 070 Kcě
172 741 Kcě
34 209 Kcě
1 303 000 Kcě
1 997 005 Kč

36 000 Kcě
32 905 Kcě
102 473 Kcě
74 078 Kcě
1 426 740 Kcě
2 300 Kcě
32 065 Kcě
16 238 Kcě
43 357 Kcě
59 616 Kcě
21 505 Kcě
1 847 277 Kč

Uprě íámnéě déě kúji váá m, ktérě íá prě ispíáváá té ná sbíárky prě i nédéě lníách á sváá técě níách msě íách svátyá ch. Vélmi
déě kúji tákéá váá m, milíá fárníáci, ktérě íá jsté ná ténto úá cě él podlé svyá ch mozě nostíá prě ispéě li á néě ktérě íá z váá s i
véě tsě íám obnosém.
Za všechny dobrodince farnosti je v kostele svatého Antonína každou první neděli v měsíci obětována
mše svatá.

Mimorě áádnéá sbíárky
ná cíárkévníá sě kolstvíá
ná bohoslovcé
ná Svátopétrskyá háléá rě
ná cháritú
ná pástorácě níá potrě éby
ná Sv. zémi
ná plosě néá pojisě téě níá
Celkem

6 000 Kcě
6 100 Kcě
11 250 Kcě
8 900 Kcě
6 450 Kcě
5 000 Kcě
6 400 Kcě
50 100 Kč

