Účelová sbírka farnosti
Oprava kostela
Nejsvětější Trojice
12. června 2022

Děkujeme za vaše dary.
Pán Bůh zaplať!
číslo účtu farnosti: 3252369369/0800
variabilní symbol pro dárce: 3333333
do poznámky uveďte: Nejsvětější Trojice
K darům zaslaným na účet nebo
v hotovosti vystavíme na požádání
potvrzení pro daňové účely.
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Milí farníci,
v roce 2019 jsme začali s projektovou přípravou
rekonstrukce klášterního kostela Nejsvětější
Trojice v Kolíně. V roce 2021 jsme dokončili
projektování a v r. 2022 jsme mohli požádat o
stavební povolení. Součástí projektu je celková
obnova interiérů chrámu, nová elektroinstalace,
napojení na sítě, topení, osvětlení a odvlhčení.
Projektová dokumentace je hotova, její hodnota
je 716 320 Kč.
V roce 2020 jsme začali s restaurováním
východní kaple. Využíváme zdroje Ministerstva
kultury
z
programu
ORP,
podporu
Středočeského kraje i města Kolína. Dokončení
je plánované v letošním roce. Celková hodnota
restaurování kaple včetně renovace vitráže je
1 480 297 Kč.
Součástí kaple je oltář, oltářní obraz a sochy.
Rozhodli jsme se dát v roce 2022 tento oltářní
soubor očistit, konzervovat a natřít a následně
vrátit do restaurované kaple. Hodnota prací je
261 844 Kč.

Zdroje financování od r. 2019 jsou:
Ministerstvo kultury ČR 125 000 Kč,
Středočeský Kraj 644 659 Kč,
město Kolín 400 000 Kč,
Arcibiskupství Pražské 450 000 Kč,
vlastní zdroje farnosti 838 802 Kč.
V tomto roce má farnost z vlastních zdrojů
pokrýt náklady částkou 258 000 Kč.
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Milníky
2019-2022
Projekt
celkové
rekonstrukce
kostela
Nejsvětější Trojice.
2020-2022
Restaurování východní kaple.
2022
Očištění, ošetření, konzervace a nátěr oltáře,
obrazu a soch ve východní kapli.
2023 a dále
Pokračování restaurování kostela, realizace
připojení sítí, instalace v kostele.
Díky Bohu se každým rokem posouváme
dopředu.
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