
Zpráva pro zastupitele Města Kraslic březen 2015 

Abyste si mohli udělat představu, co se za těmito čísly skrývá, bylo by jistě dobré, seznámit se s opravami těchto 
objektů; víme všichni velice dobře, že se peníze dají utratit i za nekvalitní či i předraženou práci! V našem 
případě se tak nestalo - díky Bohu! A také díky velkorysé podpoře rodáků z Německa! I oni měli zájem, kam 
jdou jejich příspěvky. Je to jistě dobrý vklad i pro budoucnost! 

 

 

 

 

 

 

            Kostel Božího Těla před opravou                                           Po opravě 

Výdaje 
celkem 

Okres, 
Karl.kraj 

MK 
ORP3 

BP 
Plzeň 

Město 
Kraslice 

ŘK farnost Kostel,   kaple 

-2,453.754 400.000 582.000 498.260 418.000 555.494 BT Kraslice 
-1,369.820 0 0 0 0 1,369.820 Kostelní 
-2,071.138 642.013 148.000 60.000 113.823 1,107.302 Sněžná 

-185.913 0 0 0 0 185.913 Sv.Vojtěch 
-1,182.119 0 0 0 0 1,182.119 Liboc 

-29.235 0 0 0 0   29.235 Počátky 
-90.500 0 0 0 0    90.500 Krásná 

7,382.479 1,042.013 730.000 558.260 531.823 4,520.383 celkem 
100% 14,1 9,9 7,6 7,2      61,2  

Zastupitelé Města Kraslic pozastavili do 12.03.2015 rozhodnutí k žádosti naší farnosti o příspěvek ve 
výši 50tis.Kč pro dokončení opravy střechy kostela Božího Těla v Kraslicích. Dal jsem si práci a 
vyčíslil i pro vaši informaci, kolik kdo přispěl na opravy všech objektů, spadajících do správní oblasti 
Města Kraslic.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Kostel Nejsvětější Trojice v Liboci 

 

    Věž kostela sv.Jiljí Kostelní                 během poslední opravy 



Patří sem 4 kulturní památky:  kostel Božího Těla, kostel sv. Jakuba na Sněžné, kostel sv.Jiljí v Kostelní a 
kaple sv. Vojtěcha na Skelné hoře.  

Dále sem patří 3 „nepamátky“: kostel Liboc (Nejsvětější Trojice), kaple Počátky (14-Pomocníků 
v nouzi) a Krásná (Nejsvětější Trojice).  

Tedy 7 objektů s kulturní a historickou hodnotou, která je společná nejen pro Ř.k.církev, ale i pro Město 
Kraslice. Všechny tyto objekty jsou při opravách financovány z farního úřadu v Kraslicích. Rozsah oprav je 
velký a finančních prostředků má farnost málo.                                                                                             

 Proto je farnost vděčná za jakoukoliv výši finanční pomoci ať z Karlovarského kraje, tak z Ministerstva kultury 
(Havarijní program, ORP3) či Města Kraslice! Z tabulky nahoře je patrné, že se naše farnost podílela 61,2% 
na opravách těchto objektů! Biskupství plzeňské se podílelo 7,6%; celkem 68,8%!! V pěti objektech plnou 
částkou, u Kraslic 1/5, u Sněžné cca 1/2!  

Pomohli rodáci! Ti to ale dali jako věřící naší farnosti a my jsme s těmito dary dobře hospodařili. 

   

 

 

 

  

 Interiér kaple sv.Vojtěcha 

Interiér poutního kostela sv.Jakuba na Sněžné          Kaple sv.Vojtěcha na Skelné - Glasberg 

 Spoluúčast  vidím i v této maličkosti: za 22 let svého působení v tomto koutku naší země jsem si nedovolil 
zařídit moderně ani farní kancelář, ani místo pro setkávání. Zvu každého si vybavení obou těchto místností 
prohlédnout! Jsem přesvědčen, že jiné kanceláře jsou vybaveny moderním nábytkem, PC, tiskárnami apod. Náš 
nábytek je darovaný a je použitý, stejně jako PC, dvě použité tiskárny (OÚ Bublava, fara ze Selbu SRN) atd. 

 Krásné kanceláře všem ze srdce přeji, ať v nich pracovníci mají úspěch a vždy dobrou náladu!  

A my, co čteme tyto řádky, víme, že do společného farního hospodaření patří navíc i vydání pro ostatní kostely 
farnosti: Rotavu, Jindřichovice, Oloví, Bublavu, Stříbrnou, Přebuz a Krásnou Lípu.  

Do správy majetku patří i 3 farní budovy: v Kraslicích, v Oloví (zde se konají nedělní bohoslužby) a ve 
Stříbrné, která slouží farní charitě. Nemáme se za co stydět!      Díky Bohu a všem vám! 

P. Peter Fořt, farář a děkan kraslický, 
okrskový vikář sokolovský 

 
   
                                         
 
 

Kostel-
kaple 

Výdaje 
celkem 

Kolik v % 

BT 
Kraslice 

-2,453.754 22,63 

Kostelní -1,369.820 100,00 
Sněžná -2,071.138 53,46 
Sv.Vojtěch -185.913 100,00 
Liboc -1,182.119 100,00 
Počátky -29.235 100,00 
Krásná -90.500 100,00 
celkem 7,382.479 Spoluúčast 
 100% farnosti 


