
Zápis ze zasedání ekonomické rady 

farnosti Červený Kostelec 
 

Dne:  8. 5. 2021 

Přítomni: Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady,  

  Ing. Pavel Matyska, Ing. Jaroslav Pitřinec, pí. Jaroslava Kollertová 

   p. Vratislav Ansorge, Mgr. Michal Pokorák 

Hosté:  Mgr. Lukáš Holub (k bodu č. 1) 

Projednáno: 

1. Socha sv. Aloise – Mgr. Lukáš Holub nám předložil podklady o soše sv. Aloise, o které mnoho 

z nás nemělo ani tušení. O tomto problému byl informován panem Celestýnem Mýlem a po jeho 

úmrtí si vzal tento úkol spolu s o. Vojtěchem Brožem za svůj. Jedná se o sochu, kterou objednal 

pater Alois Voral za svého působení v Červeném Kostelci u akademického sochaře a našeho 

rodáka pana Františka Bartoše. Socha byla zčásti zaplacena, ale do Kostelce se nikdy nedostala. 

ERF podpořila vyrovnání doplatku za práce na soše a převzetí sochy do našeho majetku. 

2. Dataprojektor a plátno – plátno se pořídilo o šířce 1,8 m a dataprojektor zaplatil sponzor. 

3. Příspěvek farnosti Boušín – vikariátní účetní nás v minulém roce upozornila, že farnost, kde 

nebydlí farář, by měla přispívat farnosti, odkud farář dojíždí, na provoz fary. Při sčítání věřících 

bylo na Boušíně napočítáno 14,4% z celkového počtu věřících našich farností, z toho velká část lidí 

z Kostelce. Na základě tohoto údaje se ekonomické rady farností Č. Kostelec i Boušín v minulém 

roce domluvili na tom, že farnost Boušín zaplatí 10 % nákladů na provoz fary v Č. Kostelci za rok 

2019. Na květnovém setkání kostelecké ERF jsme prošli výdaje za provoz fary v roce 2020 a bylo 

opět odsouhlaseno 10 %. 

4. Nová ekonomická rada – po dvou letech vyprší mandát stávající ERF. Navrhujeme v rámci 

součinnosti s pastorační radou, aby byl členem ERF nějaký zástupce rady pastorační. 

5. Účelové sbírky na 1. neděli v měsíci – ERF odsouhlasila návrat k účelovým sbírkám vždy 

1. neděli v měsíci. Začátek byl stanoven na měsíc červenec. Účely: nové podsedáky, oprava 

varhan. 

6. Akce, které jsou ve výhledu – p. farář a Pavel Matyska se sejdou s vikariátním technikem, p. 

Šimkem, projdou kostel a faru a domluví se, na co by bylo možné získat dotace, sestaví plán 

investičních akcí a další postup. 

zapsala: Jaroslava Kollertová    

schválil: Mgr. Miloslav Brhel, farář a předseda ERF 


