
Hospodárenie s materiálnymi dobrami  farnosti:

Hospodárenie s finančnými prostriedkami od 1. júla. 2018 do 31. decembra 2018

Príjmy:
– zostatok k 1. júlu 2018   2 000 Euro
– zvonček   8 200 Euro
– dary na chod farnosti od FO a PO   1 100 Euro
– nájom za polia   7 500 Euro
– príspevok z Nitrianskeho samosprávneho kraja   2 600 Euro
Celkom: 21   400   Euro  

Výdavky:
– Kostol – energie    880 Euro
– Kostol – zabezpečovacie  zariadenie 1 800 Euro
– Kostol – priečelie    800 Euro
– Fara – kancelária prevádzková náklady 1 200 Euro
– Fara – energie    500 Euro
– Fara – knihy a časopisy    600 Euro
– Fara – zhodnotenie majetku farnosti, opravy farskej budovy   
– 5 okien, 6 radiátorov, 1 boiler, oprava kancelárie + práca        10 500 Euro
– Fara – organizovanie farských akcií 1 200    Euro
– Prvá splátka pôžičky Vieske n. Ž. 2 000    Euro
– Ostatné Bohoslužobné výdavky    500    Euro
Celkom:            19   980    Euro  

Zostatok farskom účte vo VUB k 31. 12. 2018 1 420    Euro

Okrem toho bolo odoslané z našej farnosti na rôzne charitatívne akcie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018:

– Pomoc prenasledovaným kresťanom 475 Euro
– Boží hrob 246 Euro
– Na seminár Nitra 852 Euro
– Dobročinné diela Sv. Otca 218 Euro
– Na masmédiá Lumen a TV LUX 206 Euro
– Na misie 560 Euro
– Na podporný fond BU Nitra 574 Euro
– Na charitu 630 Euro
– Na na účet Fóra života 140  Euro

SPOLU bolo odoslaných           3 901      Euro.

Chcem úprimne poďakovať všetkým ochotným darcom za finančné príspevky na budovanie 
našej farnosti.  Je to naše spoločné dielo.  Na jar ako viete je potrebné urobiť lepší prístup tu do 
kostola. Hlavné dvere je potreba  taktiež  reštaurovať. V zámere je prístrešok nad nové schodisko pri 
hlavnom vstupe.

Bratia a sestry pozývam vás na návštevu fary na bratské posedenie, aby ste mali možnosť na 
vlastné  oči  vidieť  zmeny,  ktoré  sa  tu  dejú  pre  nasledujúce  generácie.  Zatiaľ  sa  na  novej  fare 
stretávajú deti a mládež pri rôznych nácvikoch.

Ešte raz ďakujem darcom ktorí sa postarali o kúpu nového organa, ktorý stál nemalé finančné 
prostriedky, nad rámec hore uvedeného financovania.


