Rok 2017 v naší farnosti sv. Jana Křtitele Stará Ves nad Ondřejnicí
-

Pravidelné aktivity ve farnosti: setkávání seniorů, sbor, společenství živého růžence, vzdělávání
dospělých, společenství mladých, divadlo, spolčínko, divadlo dětí, ministranti, náboženství (40 dětí),
atd.

-

Z jednorázových akcí farnosti: Tříkrálová sbírka (vynesla 94 476 Kč), Střediskový ples, chaloupka
rodin, pouť dětí na Prašivou, pouť rodin a mládeže na Velehrad, farní tábor, Dožínková slavnost, rybí
hody, duchovní obnova pro muže a ženy, atd.

-

Nový jáhen ve farnosti – od ledna letošního roku byl poslán do naší farnosti otcem biskupem jáhen
Václav Rylko.

-

Opravy kostela, fary a okolí: v květnu proběhla výmalba interiéru našeho kostela. Cena výmalby
činila téměř 100 tis. Kč. Velká část byla hrazena z dotací Moravskoslezského kraje. Proběhla také
výmalba vagonu – cena cca 50 tis. Kč.

-

Život na DSM – složení týmu se obměnil – od září zde jsou 4 noví týmáci: Vojtěch Změlík, Marek
Glogar, Adéla Štukavcová, Bety Fojtáchová.

-

-

Svátostný život farnosti:


křty: 9



počet sňatků: 2



pohřbů: 13

Hospodaření za měsíce leden až prosinec
Banka: 340 tis. Kč
Pokladna: 30 tis. Kč
Pohledávky: V současné době jsme bez pohledávek.

-

Výhledy na rok 2018
 Dokončení renovace vagonu – podlahy, elektroinstalace (bude hrazeno z loňské dotace
Biskupství ostravsko-opavského).
 První fáze opravy zídky kolem kostela – části vedoucí od fary k uličce k panu Hýlovi.
 Návrh projektové dokumentace k možné výstavbě Komunitního centra v areálu fary (o získání
dotací pro tento projekt se bude jednat v roce 2019).
Všem bych vám chtěl poděkovat za společný život v naší farní rodině – zejména těm, kteří cítí za naše

společenství odpovědnost a jakýmkoliv způsobem se podílí na chodu naší farnosti. Velké poděkování také patří
lidem, kteří už nemohou aktivně pomáhat, ale stále se za nás modlí a taky obětují své nemoci, stáří, atd. Do
dalšího roku všem žehná o. Jan +

