Výroční zpráva Římskokatolické farnosti Bílovice nad Svitavou za rok 2014
Základní údaje o organizaci
Římskokatolická farnost Bílovice nad Svitavou, IČ 67011934, je církevní právnická
osoba zaregistrovaná ministerstvem kultury České republiky dne 1. července 1994 pod
evidenčním číslem 8/1-07-011/1994. Sídlo organizace: Tyršova 413, 66401 Bílovice nad
Svitavou. Statutárním zástupcem je PhDr. ThLic. Ing. Jaroslav Filka, farář. Zřizovatelem
organizace je Biskupství brněnské, IČ 00445142.

Členská základna
Dle ustanovení příslušných právních předpisů, zejména kán. 518 Kodexu kanonického
práva, v roce 2014 zahrnovala Římskokatolická farnost Bílovice nad Svitavou 1331 osob,
aktivně se do života organizace zapojovalo asi 340 osob, z toho přibližně 120 z řad dětí
a mládeže.

Aktivity a projekty realizované v roce 2014
V oblasti pastorační činnosti se uskutečnilo: 13 křtů, 1 biřmování, 3 církevní sňatky,
k prvnímu svatému přijímání přistoupilo 13 osob, pomazání nemocných přijalo 38 osob,
církevní pohřeb poskytnut 8 osobám; výuky náboženství se účastnilo 45 žáků; příprava na
přijetí svátostí pro 16 dětí a 2 dospělé osoby; ve farnosti se konají pravidelné bohoslužby,
adorace a modlitby.
V oblasti charitativní činnosti: pořádána tříkrálová sbírka, účast 84 koledníků
rozdělených do 20 skupin, 25 dospělých a 59 dětí, výtěžek 70 724 Kč. Dále zorganizována
sbírka postní almužna, zapojeno 23 dětí ze 14 rodin. Sběr šatstva a potřeb pro osoby bez
domova (ve spolupráci s komunitou Sant Egidio a Diecézní charitou Brno), zapojeno 71 osob.
V oblasti kulturní a osvětové činnosti pořádáno 5 večerních koncertů: OctOpus
Vocalis Brno, 2 × koncert bílovického sboru BACHs, 2 × varhanní koncert, účast celkem
570 posluchačů; 8 dalších zpěvně-hudebních produkcí, účast kolem 1500 osob; divadelní
vystoupení Živý betlém (ve spolupráci s ochotnickým souborem BOTA a sborem BACHs),
shlédlo 110 dětí a kolem 200 dospělých; životopisná expozice o Cyrilu a Metodějovi v boční
lodi kostela (celoroční pojubilejní projekt), shlédlo asi 1200 návštěvníků; výstava devocionálií
a liturgických historických oděvů, shlédlo asi 180 návštěvníků; 2 × pořádání
jedenáctitýdenního kurzu Alfa pro 25 účastníků; pořádání tříměsíčního kurzu Beta pro
12 účastníků; přednáška o poválečných opravách kostela, účast 51 posluchačů; přednáška
o varhanách s demonstrováním jejich funkcí a prohlídkou nástroje, účast asi 125 osob;
prohlídka kostelních hodin, zvonů a věže s odborným výkladem, účast asi 230 osob; výstava
fotografií technického zázemí kostela spojená s výkladem problematiky vytápění kostela,
shlédlo asi 110 účastníků; adventní prodejní výstava produktů rukodělných prací, zapojilo se
10 místních lidových tvůrců, účast asi 95 občanů; 4 nedělní odpoledne pro rodiče o výchově a
vedení dětí (ve spolupráci s Centrem pro rodinu biskupství brněnského), účast 16 osob;
2 přednášky o historii s promítáním filmu Obřanský hrad, účast 95 posluchačů.
V oblasti zájmové a volnočasové činnosti dětí a mládeže: a) pravidelné celoroční
aktivity: čtvrteční příběhy a kreativní vyprávění pro předškolní děti, průměrná účast 31 dětí,
koná se každý týden ve školním roce; nedělní zkoušky dětské scholičky, každý týden ve
školním roce, 15 dětí; b) aktivity pro určitá období: cyrilometodějská soutěž Cesta dvou

bratří, účast 5 školních dětí po dobu 4 týdnů; adventní krajina, aktivita pro předškolní a školní
děti na 4 týdny, zapojilo se 48 dětí; postní zastavení pro předškolní a školní děti, zapojilo se
54 dětí po dobu 7 týdnů; 3 víkendová soustředění dětské scholičky, účast 39 dětí 5 – 13 let;
2 víkendy tatínků s dětmi, účast 41 dětí a 22 dospělých; 4 půldenní akademie na faře (soutěže
pro děti, opékání u ohně, zábavný a relaxační program), účast 88 dětí v doprovodu rodičů;
c) jednorázové aktivity pro děti: pečení velikonočních beránků, pečení vánočního cukroví a
perníčků, zdobení perníčků při noci kostela, účast 184 dětí; besídka ke Dni matek (ve
spolupráci s dalšími organizátory), účast 86 dětí; mikulášská besídka, účast 85 dětí; výjezdní
indiánský víkend pro 22 školních dětí do Lipůvky se zábavným a relaxačním programem,
indiánskou olympiádou a pokladovou hrou; patrociniová slavnost, účast 250 lidí, z toho
67 dětí; pěší túra na Vranov u Brna, účast 23 poutníků, z toho 9 dětí; pouť rodin po stopách
sv. Ludmily, sv. Václava a sv. Prokopa, spojená s prohlídkou Mělníku, Staré Boleslavi,
Benátek nad Jizerou a Sázavského kláštera, účast 46 osob, z toho 21 dětí, pro děti připravena
interaktivní prohlídka zámků a pásmo objevování duchovního odkazu památek; štědrovečerní
příběh u jesliček, účast 125 dětí v doprovodu rodičů s tradičními aktivitami u betléma;
paralelní programy spojené s hlídáním dětí při akcích pro dospělé (postní duchovní obnovy,
každoměsíční farní kavárny, vzdělávací odpoledne pro rodiče atd.). Spolupráce s bílovickým
skautským oddílem v dalších pravidelných celoročních aktivitách pro 60 dětí.
V oblasti publikační činnosti: vydána kniha Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích
nad Svitavou – kapitoly ze stoleté historie kostela a farnosti. Nadále distribuovány tiskoviny
vydané v roce 2013: Obřanská kronika, Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad
Svitavou – papírový model 1 : 120, pamětní grafické listy k jubileu 100 let kostela od malířky
Jany Ondrušové-Wünschové, pouťové obrázky bílovického kostela od malířky Jany
Ondrušové-Wünschové, dále též kniha Divotvůrkyně brněnská, vydaná v roce 2011.

Hospodaření organizace za rok 2014
Příjmy organizace v roce 2014 činily 211 056,28 Kč, z toho:
– dotace 7 000 Kč
– dary 125 800 Kč
– ostatní příjmy 78 256,28 Kč
Celkové výdaje v roce 2014 činily 279 035,68 Kč, z toho:
– náklady na opravy kulturních památek 0 Kč
– náklady na opravy majetku využívaného k volnočasové a ostatní činnosti 213 016 Kč
– technická zhodnocení a nákup dlouhodobého majetku 0 Kč
– režijní a ostatní výdaje 66 019,68 Kč

V Bílovicích nad Svitavou 16. ledna 2015

