
Výroční zpráva Římskokatolické farnosti Neratovice za rok 2020 

 

Farnost Neratovice je velice živá. V roce 2020 proběhlo celkem 432 bohoslužeb. Uděleno bylo 9 křtů, 11 dětí 

přistoupilo k prvnímu svatému přijímání, 9 mladých přijalo svátost křesťanské dospělosti, 5 párů vstoupilo do 

svátosti manželství a 33 bratří a sester bylo církevně pohřbeno. 

Farnost také pořádá velké množství aktivit, obzvláště pro děti a mladé. Věříme totiž, že vzdělávání a výchova 

dětí a mládeže mají velký smysl pro budoucnost. Mladé také velmi podporujeme v tom, aby sami připravovali 

program pro druhé, učí se tím totiž zodpovědnosti, vzájemné ohleduplnosti, pomoci a respektu. Tím farnost 

přispívá k podpoře zralé občanské společnosti, sociální vnímavosti a prevence kriminality. 

Za účelem pořádání akcí pro děti a mládež jsme v roce 2013 založili SHM Klub Neratovice, z. s.  

Statistika za rok 2020 je výrazně poznamenaná pandemií Covid 19, nicméně i tak se podařilo mnohé: 

 Salesiánské hnutí mládeže – klub Neratovice 2020 

Počet členů 90 

Počet účastníků pravidelných akcí* 91 

Počet jednorázových akcí 9 

Počet osob x počet dní na jednorázových akcích 916 

*1 osoba může být započtena vícekrát, pokud se účastní více akcí 

V roce 2020 se jednalo o následující akce pořádané farností a SHM Klub Neratovice: 

Pravidelné schůzky (vždy v rámci možností vládních opatření proti Covid 19): 

• Výuka náboženství (5 věkových skupin) 

• Zkouška dětského sboru 

• Zkouška mládežnické kapely 

• Setkávání mládeže 

• Setkání u Studny (setkání matek na mateřské dovolené s dětmi doplněné Modlitbami matek) 

Nepravidelné opakující se aktivity 

• Zkouška dospělého sboru 

• Výlety s dětmi (2 výlety pro menší děti) 

• Víkendy pro rodiny (2) 

• Organizační schůzky mládežnických vedoucích (přípravy na tábory, výlety a další akce) 

Každoroční aktivity (ty, které se koronaviru nepodařilo zrušit): 

• Farní tábor 

• Farní Art tábor 

• Zahradní slavnost 

• Slavnostní ukončení školního roku 

• Horský přechod Alp 

Na probíhající pandemii se také podařilo pružně zareagovat a vznikla videa s katechezí pro děti na neděli. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCna5MSCe88hVkqKY61pD1MA/playlists


Dále v naší farnosti probíhá 

• Modlitba chval v rodinách 

• Večerní Modlitby matek 

• Večery chval 

Finanční zpráva farnosti za rok 2020 

NÁKLADY 1 987 228,61 

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem      1 341 628,51 

Osobní náklady celkem     83 400,00 

Daně a poplatky celkem     92 569,00  
Ostatní náklady celkem   222 595,50 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 
celkem    247 035,60 

Daň z příjmů celkem       0 

    

VÝNOSY 1 700 302,52  

Provozní dotace celkem    516 000,00 

Přijaté příspěvky celkem     237 000,00 

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem   802 108,81 

Ostatní výnosy celkem     145 193,71 

    

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -286 926,09 

 

Finanční zpráva týkající se projektu výstavby nového kostela za rok 2020 

Dary na stavbu nového kostela i výdaje se stavbou kostela spojené se dle platných zákonů ČR neúčtují na 

náklady a výnosy, ale do nedokončeného hmotného majetku, tudíž nejsou obsaženy v tabulce výše.  

Dary na stavbu kostela v roce 2020 byly v celkové výši 691 364,71 Kč. 

Příspěvek Arcibiskupství pražského v roce 2020 na projekt nového kostela činil 1 930 000 Kč. 

 

Výdaje spojené se stavbou kostela v roce 2020 byly v celkové výši 1 941 643 Kč. 

CELKEM  1 941 643 

projektová dokumentace 1 694 000 

přípojka vody, osazení vodoměru 235 643 

konzultace -  kampaň (stavba nového kostela) 8 500 

tisk brožury - info o novém kostele 3 500 

 

Přehled financí projektu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020: 

Příjmy (dary + příspěvky Arcibiskupství Pražského): 5 199 887,69 Kč 

Výdaje (projekt, zasíťování pozemku, vodovodní přípojka, konzultace): 4 912 533,31 Kč 


