
Zkrácená zpráva o hospodaření farnosti Moravská Nová Ves 
 

Opravy po tornádu 
 
     Do oprav farního kostela sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi, filiální kaple sv. Bartoloměje 
v Hruškách a fary v Moravské Nové Vsi jsme dosud vložili více jak 16 miliónu korun. O tom, 
jaké práce a kdy byly provedeny, jsme byli průběžně informováni v nedělních ohláškách a ve 
farním zpravodaji, proto zde již nebudou opravy opětovně vyjmenovávány. 
     Co se týká restaurování vitráží z farního kostela, tak tyto provádí firma Vitraj Glass 
z Opočna, která pracuje ve své restaurátorské dílně na jejich obnově. Na opravu jednotlivých 
vitrážových oken jste mohli přispět jako dárci. Na každém z oken bude uvedeno: 
Po tornádu dne 24.6.2021 byla vitráž restaurována za laskavého přispění… 

o pana faráře a pastorační asistentky - vitráž sv. Marie (60.000 ze 120.000)  
o farníků z Moravské Nové Vsi - vitráž sv. Ludmily (96.000 ze 150.000)  
o farníků z Týnce - vitráž sv. Františky (40.000 ze 120.000) 
o farníků z Hrušek - vitráž sv. Anežky (120.000 ze 120.000) 
o mládeže celé farnosti - vitráž sv. Stanislava (100.000 ze 120.000) 
o vitráž sv. Jakuba (firma) (270.000 z 270.000) 
o vitráž Poslední večeře Páně (volné 230.000) 
o rodiny Němcové - vitráž sv. Cecílie (100.000 ze 190.000) 
o rodiny Tichých - vitráž sv. Václava (70.000 ze 120.000) 
o knížecího rodu Lichtenštejnů - vitráž sv. Vojtěcha (120.000 ze 120.000) 
o rodiny Čermákové - vitráž sv. Vladimíra (75.000 ze 150.000) 
o P. Josefa Šedivého - vitráž sv. Jana Nepomuckého (120.000 ze 120.000) 

 
 

Ekonomická kondice farnosti – stabilní příjmy 
 
 Od doby tornáda farnost ztratila významný příjem z pronájmů nemovitostí, kdy bylo 
zničeno zařízení T-mobile na střeše a věži farního kostela, z pronájmu kterého farnost měla 
roční příjem přes 95.000,- Kč. O návratu T-mobilu na věž farního kostela se jedná ve 
spolupráci s Úřadem památkové péče a Biskupstvím brněnským. 
     Naproti tomu naše farnost od 01.10.2023 uzavřela novou smlouvu na propachtování orné 
půdy. Tuto smlouvu připravilo pro nás Biskupství brněnské a firma Agro Jevišovice nám 
nabídla roční nájem za 1 ha ve výši 6.500,- Kč + daň + valorizace. Pro srovnání doposud jsme 
dostávali od Agrotrend Hrušky jenom 2.500,- Kč/ha, od ForestAgro Hrušky 3.000,- Kč/ha a 
od Agromoravia MNV 3.700,- Kč/ha… (roční čistý příjem farnosti z propachtování orné půdy 
se tak zvýší z nynějších cca 30.000,- Kč na přibližně 62.000,- Kč).  



     V Adopci na dálku jste v tomto roce přispěli částkou převyšující 60.000,- Kč. Prostředky 
byly zaslány na Charitu Hradec Králové a začátkem roku budou přeposlány k našim 
adoptovaným dětem, aby tak mohly dál ve své zemi studovat. 
     V donátorství farnosti, ke kterému se doposud přihlásilo celkem 112 našich farníků, jste 
přispěli částkou přes 230.000,- Kč. (O přeposlání přeplatku na náš farní účet ve výši cca 
62.000,- Kč požádáme biskupství tento měsíc.) 
 

Hmotné hospodaření v roce 2022 
 
PŘÍJMY 2022 (zaokrouhleno na celé tisíce!) 
Nájmy:          70.000,- Kč  
Dary farníků:       390.000,- Kč 
Ostatní dary:    3.320.000,- Kč 
Sbírky:        869.000,- Kč 
Dotace od obcí:    1.000.000,- Kč 
Dotace od státu:         0,- Kč 
Pojistné plnění:    4.000.000,- Kč 
Ostatní příjmy:       809.000,- Kč (úroky z vkladových listů ČS) 
 
CELKEM:       10.458.000,- Kč 
 
VÝDAJE 2022 (zaokrouhleno na celé tisíce!) 
Opravy kostelů:  11.694.000,- Kč 
Opravy fary:    2.025.000,- Kč 
Energie:        136.000,- Kč (v r. 2023 očekáváme 4 x vyšší: 544.000,- Kč) 
Ostatní režie:         82.000,- Kč 
Odeslané sbírky:       307.000,- Kč 
Výdaje na pastoraci:      227.000,- Kč 
Dary na pomoc lidem:   1.750.000,- Kč 
 
CELKEM:         16.221.000,- Kč  
 
K 31.12.2022 má farnost tyto finanční prostředky: 
• na vkladových listech u České spořitelny 

má farnost na opravy kostelů alokovaných: 20.000.000,- Kč 
• na běžném účtu u České spořitelny:     390.000,- Kč 
• v pokladně:        437.000,- Kč 
 
Celkem tedy k běžným účelům - farní účet + pokladna = 827.000,- Kč. 
(použitelné na režie, energie, běžnou údržbu, pastoraci…) 


