ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
Troubky, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070
email: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.cz
13. 1. – 20. 1. 2019
dat

den

hod

úmysl mše svaté

8:30

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

17:00

Liturgie večerních chval (nešpory)

17:00

Pobožnost svatého růžence

17:00

Pobožnost svatého růžence

17:00

Pobožnost svatého růžence

17:00

Pobožnost svatého růžence

17:00

Pobožnost svatého růžence

17:00

Pobožnost svatého růžence

NEDĚLE
13.1.

14.1.
15.1.
16.1.
17.1.

18.1.

Svátek KŘTU PÁNĚ
Sbírka na opravu
kostela
PONDĚLÍ
1. týdne v mezidobí
ÚTERÝ
1. týdne v mezidobí
STŘEDA
1. týdne v mezidobí
ČTVRTEK
Památka sv. Antonína,
opata
PÁTEK
Památka Panny Marie,
matky jednoty křesťanů

19.1.

SOBOTA
Sobotní památka P.M.

20.1.

NEDĚLE
2. V MEZIDOBÍ

Za + Antonína Špalka, manželku,
živ. a + rod.
Liturgie večerních chval (nešpory)

8:30
17:00

Tříkrálová sbírka letos byla v Troubkách 75.804,- Kč.
Všem dárcům všech kostelních sbírek či darů v roce 2018 upřímné Pán Bůh zaplať. Také
všem, kteří poskytují farnosti své dobrovolné služby, patří dík: kostelníci, katechetky,
varhaník, schola, sbor, květinářky, úklid kostela i těm, kdo perou i žehlí kostelní prádlo.
Osobně děkuji paní E. Roubalové a paní J. Svačinové s maminkou F. Ticháčkovou za pomoc
v mé domácnosti, také paní A. Smolkové za středeční obědy.
Co se týče služby katechetek, které obě dojíždějí z Olomouce, konají tuto službu farnosti
bezplatně a cesty si platí sami. Také služba varhaníka či kostelníků je bezplatná. Pokud někdo
chce odměnit jmenované, zvláště ty dojíždějící, může jim jako projev vděčnosti dát i finanční
dar případně jej nechat ve farní kanceláři třeba na konci školního roku. Pokud někdo chce dát
dar kostelníkům za službu při mši nebo varhaníkovi, může tak učinit přímo po mši svaté.
Úmysly na mše svaté se budou zapisovat od 21. ledna na faře na období 1. pololetí.
Neobsazené úmysly se obsadí na konci ledna úmysly ze sv. Hostýna nebo jiných farností.
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Ekonomika za rok 2018
Příjmy celkem: 4 958 769,96
V nedělních sbírkách jsme v kostele vybrali: ……………………… 253.352,-Kč.
Ve sbírkách mimo neděle jsme v kostele vybrali: ………………….. 46.820,-Kč.
Ve sbírkách na pohřbech jsme v kostele vybrali: …………………… 35.303,-Kč.
Při obchůzce nemocných se vybralo: ……………………………….. 36.100,-Kč.
Sbírky, které se posílají mimo farnost (misie, charita, seminář apod.) 31.926,-Kč.
Farníci věnovali v darech ……………………………………………109.192,-Kč
Na pohon zvonu sv. Floriana farníci vybrali ………………………… 50.000,-Kč
Obec Troubky přispěla darem ……………………………………… 500.000,-Kč
Arcibiskupství přispělo darem ……………………………………….. 50.000,-Kč
Arcibiskupství zapůjčilo bezúročně ……………………………….2.400.000,-Kč
Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci …………………………. 700.000,-Kč.
Olomoucký kraj poskytl dotaci ……………………………………..145.000,-Kč.
Veřejná sbírka v obou kolech (jaro, podzim) vynesla……………… 467.690,-Kč.
Nájemné za faru se vybralo …………………………………………. 24.000,-Kč.
Nájemné za farní pole: ……………………………………………….73.523,-Kč.
Kasička na tiskoviny: …………………………………………………23.334,-Kč.
V Henčlově se vybralo ………………………………………………...7.000,-Kč.
Přeplatek za plyn na faře byl …………………………………………… 384,-Kč.
Výdaje celkem: 4 042 507,14
Platby za elektriku (kostel, fara): ………………………………........ 23.345,-Kč.
Platby za elektriku Henčlov (kaple): …………………………………. 2.500,-Kč.
Platby za plyn (kostel, fara): ………………………………………… 48.640,-Kč.
Internet a zabezpečení: ……………………………………………….. 5.553,-Kč.
Vodné a stočné: ………………………………………………………..4.187,-Kč.
Srážková voda (voda ze střech do kanalizace): ………………………10.204,-Kč.
Platby diecézi: ………………………………………………………..38.043,-Kč.
Tiskoviny, kancelářský papír, náplně do tiskáren a oprava tiskárny: ..46.020,-Kč.
Hostie, svíčky, mešní víno, doprovody k varhanám: ……………….. 16.791,-Kč.
Poplatky státu a obci (daň z nemovitosti, odpady, kontroly hasičáků):10.629,-Kč.
Beránek, farní táborák, noc kostelů, henčlovská pouť: ……………... 19.892,-Kč.
Opravy a údržba fary a kostela: ……………………………………... 47.024,-Kč.
Elektrický pohon a zavěšení zvonu sv. Floriana: …………………… 64.009,-Kč.
Rekonstrukce kostela III. etapa: …………………………………. 2.681.779,-Kč.
Návrat půjčky z arcibiskupství (zbytek vrátíme v r. 2019): ………1.700.000,-Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na účtu farnosti nyní 661.921,-Kč. Na účtu veřejné sbírky je 201,- Kč. Farnost bude v roce
2019 splácet půjčku na opravy 700.000,-Kč arcibiskupství.
Tento rok nemáme kromě obce a veřejné sbírky již žádnou šanci na získání dotací, jelikož
kostel ani fara nejsou památkově chráněné objekty. Ministerstvo zemědělství, odkud jsme již
2x získali dotaci, změnilo postupně podmínky, které jsou pro naši obec a kostel nedosažitelné.
Do konce dotažení oprav kostela zbývá ještě 2,125 mil. Kč. Je také třeba opravit střechu fary,
vyměnit některé trámy, dát novou krytinu a zpevnit komíny, popřípadě je odstranit. Buď
svépomocí, nebo najmout firmu (předpoklad ceny v případě firmy je do 500.000,-Kč).
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
Troubky, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070
email: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.cz
13. 1. – 20. 1. 2019
dat

den

hod

úmysl mše svaté

20.1.

NEDĚLE
2. V MEZIDOBÍ

8:30

Za + Antonína Špalka, manželku,
živ. a + rod.

17:00

Liturgie večerních chval (nešpory)
Za živ. a + rodiny Fraisovu, Pazderovu,
Kutísovu, Dar zdraví a Boží požehnání a za
duše v očistci
Za + kamarádku Vlastu a ++

17:00

Pobožnost svatého růžence

17:00

Pobožnost svatého růžence

17:00

Pobožnost svatého růžence

17:00
21.1.
22.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.

27.1.

PONDĚLÍ
2. týdne v mezidobí
ÚTERÝ
2. týdne v mezidobí
STŘEDA
2. týdne v mezidobí
ČTVRTEK
PÁTEK

17:00

(Mistřín 20/41)

SOBOTA
Sobotní památka Panny
Marie
NEDĚLE
3. V MEZIDOBÍ

Za živ. a + rod. Seďovu a +++
(Mistřín 22/41)

8:30

Za rodinu Roubalovu, Morávkovu a duše v
očistci

17:00

Liturgie večerních chval (nešpory)

Za živ. a + rod. Tihlaříkovu, Kráčmerovu, Kořístkovu a Poláškovu
(Mistřín 28/41) (z 2.1.)
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