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2014
Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha–
Chodov patří do III. pražského vikariátu v rámci pražské 
arcidiecéze. Cílem naší farnosti je poskytnout občanům Prahy 11 
možnost nalézt společenství s Bohem a druhými lidmi – přátele, 
se kterými je možné sdílet radosti i obtíže života. Nabízíme také 
kulturní a vzdělávací programy pro věřící i širokou veřejnost. 
Naše aktivity se konají buď v kostele svatého Františka z Assisi 
a přilehlé faře na Chodově anebo v moderním Komunitním 
centru Matky Terezy v Hájích.

Komunitní centrum
Matky Terezy

Římskokatolická farnost
sv. Františka z Assisi



Kostel sv. Františka z Assisi
Praha 4 – Chodov

Personální a organizační zajištění

•  Zaměstnanci (placeni Arcibiskup. pražským)
– farář, 1 úvazek
– farní vikář, 1 úvazek
– ředitelka KCMT, 1 úvazek
– 3 pastorační asistenti – 1, 0,5 a 0,5 úvazku.

•  Na příkazní smlouvu: účetní a pomocná 
organizační síla.

•  Na dohodu o provedení práce: uklízečky, 
prodavačka v obchůdku s křesťanskou 
literaturou, grafi k, fyzioterapeutka.

•  Pastorační rada má devatenáct členů a sešla 
se během roku čtyřikrát. V součinnosti 
s duchovním správcem rozpracovala 
pastorační plán na celý rok a aktivně se 
zapojila do přípravy a organizace farních akcí. 

•  Ekonomická rada zasedala tento rok pouze 
jednou, kontrolovala účetní uzávěrku 
a projednávala důležité ekonomické záležitosti 
farnosti. Ekonomickou radu tvoří šest členů 
včetně faráře/administrátora a ředitelky KCMT. 

Bohoslužby

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy 4 nedělní 
mše sv. (dvě v kostele sv. Františka, dvě 
v KCMT). Během jedné z nich jsou mimo 
bohoslužebný prostor připraveny katecheze pro 
nejmenší a první neděli v měsíci je sloužena mše 
sv. pro rodiny s dětmi. Ve všední dny se mše sv. 
koná v úterý a v pátek v kostele sv. Františka, 
ve středu a ve čtvrtek v KCMT. Dvakrát týdně 
následuje po bohoslužbě i adorace. V sobotu 
je sloužena mše sv. v kostele sv. Františka 
a střídavě mše sv. nebo bohoslužba slova 
v Domově pro seniory Milíčov a Donovalská. 
V pátek se v KCMT koná bohoslužba slova 
s následným posezením u kávy a čaje.

 Podle posledního sčítání návštěvníků 
bohoslužeb, které proběhlo v celé ČR v neděli 
12. října 2014, se v naší farnosti tento den 
zúčastnilo pravidelných nedělních bohoslužeb 
813 osob, z toho 273 u sv. Františka a 540 
v KCMT. Průměrný počet návštěvníků 
bohoslužeb během všedních dnů je cca 30-40.

O FARNOSTI PROVOZ FARNOSTI

Komunitní centrum
Matky Terezy Praha 4 – Háje



Udělené svátosti a přípravy

Během roku bylo pokřtěno 23 dětí a 1 dospělý 
a ve svátost manželství vstoupilo šest párů. 
Dvanáct dětí přistoupilo k prvnímu svatému 
přijímání a jeden farník byl biřmován. Svátost 
nemocných byla udělena patnáctkrát a konaly 
se tři pohřby. Během roku se scházelo sedm 
skupin farního náboženství a jedna skupina 
přípravy na biřmování. Proběhly také 3 kurzy 
přípravy na manželství a 5 párů prošlo 
individuální přípravou.

Novinky ve farnosti

•  Na svátek sv. Františka se v kostele sv. 
Františka a na farní zahradě konal farní 
den s divadelním představením, grilováním 
a soutěžemi pro děti i dospělé.

•  Ve farnosti byly pořádány manželské večery, 
cyklus deseti setkání s přednáškou určenou 
k podpoře manželského vztahu.

•  Manželským párům byl také věnován 
Valentýnský večer, kterým se farnost zároveň 
zapojila do Národního týdne manželství. 

•  V rámci Noci kostelů probíhal program poprvé 
i v kostele sv. Františka. 

•  Poprvé se konala Masopustní veselice 
s průvodem masek.

•  V adventní době farnost nabídla základním 
školám v okolí program osvětlující křesťanské 
pojetí Vánoc, kterého se zúčastnily 4 třídy. 

•  Pro dobrovolníky, kteří ve farnosti působí,
byl uspořádán děkovný večer s programem.

•  Na přelomu roku 2014 a 2015 se v Praze 
konalo Evropské setkání mladých Taizé. 
V obou kostelích probíhal dopolední lokální 
program a celkem se v naší farnosti podařilo 
ubytovat 450 poutníků z 19 zemí světa. 

Zastavení u Matky Terezy – cyklus přednášek 
a besed se zajímavými hosty na různá témata. 
Koná se pravidelně každý měsíc v sále nebo 
klubovně Komunitního centra. 

•  27. ledna: Jak se žije v komunitě Chemin Neuf

•  24. února: J. Lorman – Manželská láska se rodí 
v maličkostech

•  24. března: B. Vraný – Práce jako Boží dar

•  28. dubna: P. Kodet – Poselství Božího 
milosrdenství

•  29. května: K. Lachmanová – Blahoslavení 
šiřitelé pokoje

•  2. října: P. Satoria – Nejde-li o život

•  6. listopadu: M. Špinková – Cesta domů aneb 
žít dobře až do konce

•  11. prosince: L. Bohmová o SIRIRI
– Dá se vůbec ještě pomáhat?

 

Koncerty

Cyklus postních a velikonočních koncertů 

•  9. března: Let´s go (americké spirituály)

•  30. března: Musica Academica

•  4. dubna: Koncert komorních souborů Hudby 
hradní stráže a Policie ČR

•  27. dubna: Eva Henychová 

Adventní koncerty 

•  23. listopadu: Musica Pro Sancta Cecilia 
(renesanční a barokní hudba)

•  30. listopadu: Manželé Radovi s dcerou 
Markétou (hudební modlitby – písně, žalmy, 
spirituály)

•  7. prosince: Musica Rustica

•  14. prosince: Lýdie Havláková a hosté
(koncert klasické hudby)

Další koncerty

•  23. května: koncert Dětského sboru Mendy 
a komorního orchestru Arte Musici v rámci 
Noci kostelů

•  9. listopadu: Vivat Flauto (fl étnové soubory)

Na všechny koncerty bylo vstupné
v dobrovolné výši.

Divadelní představení

•  5. září: Etty (divadelní inscenace inspirovaná 
deníky Etty Hilesum, umělecká skupina 
OLDstars)

•  4. října: František blázen (Jan Horák)
– v rámci farního dne

PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2014



•  11. listopadu: Oskar a růžová paní
(Jan Sklenář a Martina Eliášová) – dopolední 
představení pro školy, večerní pro veřejnost

•  4. prosince: Vánoční příběh (Teátr Víti Marčíka) 
– dvě dopolední představení pro školy

•  6. prosince: O Sněhurce (Divadlo Na cestě) 
v rámci Adventního jarmarku

Výstavy probíhají v KCMT na chodbách,
ve vstupní hale a ve foyer. Některé z nich jsou 
doplněny společenským setkáním při jejich 
otevření nebo derniéře. 

•  Leden: „Každý má svého anděla“ – výstava 
dětských kreseb 

•  Únor a březen: svatební fotografi e zapůjčené 
farníky v rámci Národního týdne manželství

•  Červen – srpen: „Etty“ výstava dokumentující 
život židovské ženy Etty Hillesum (1914–1943). 

•  Říjen: Josef Bartoň – „Český biblický překlad“

•  Listopad: Pavel Ettler – „Krajina a horizonty“

•  Prosinec: SIRIRI

•  Prosinec: Výstava papírových betlémů 
sestavených P. Kleňhou

Výtvarné dílny

•  8. března: Tvořivé odpoledne s pedigem (pod 
vedením Jany Váňové)

•  19. října: Keramická dílna – výroba misek 
a zvonků (pod vedením Jany Domšové)

•  30. listopadu: Keramická dílna
– výroba misek a zvonků 2 (Jana Domšová)

Farní výlety:

•  26. dubna: Křivoklátsko

•  17. května: Pěší pouť na Svatou horu

•  11. října: Křivoklát

Samostatně pořádané akce
(farní i pro širokou veřejnost)

•  26. ledna: Díky za dobro
(společenské setkání s poděkováním 
dobrovolníkům působícím ve farnosti)

•  7. února: Farní ples

•  13., 20., 27. února a 3., 10. března: Postní 
duchovní obnova (P. Šleich, OCD – Biblické 
postavy jako učitelé víry a modlitby

•  13. února: Večer pro tebe, pro mě, pro nás 
(netradiční večer pro manželské páry s vínem 
a večeří)

•  1. března: Masopustní rej s průvodem masek 

•  7. dubna: Beseda nad fi lmem „Já jsem“

•  18. května: Pouť u kaple sv. Jana 
Nepomuckého na Hájích

•  25. května: posvěcení kostela bl. Matky Terezy 
(setkání farníků s grilováním)

•  25.–28. května: Charitativní burza oblečení 

•  2. září: Pobožnost u sochy sv. Isidora

•  19.–22. října: Charitativní burza oblečení 

•  4. října: Farní den (setkání farníků, 
vč. divadelního představení František blázen 
– Jan Horák)

•  6., 13., 20., 27. října a 3., 10., 17., 24. 
listopadu: Manželské večery (cyklus přednášek 
s večeří pro manželské páry) 

•  2., 9., 16. prosince – adventní duchovní obnova 
(P. Michael Špilar na téma „Zachariáš a syn“) 

•  5., 12. a 19. prosince: Mše s roráty v 6.45

•  28. prosince – 2. ledna 2015: lokální program 
Evropského setkání Taizé v KCMT i v kostele 
sv. Františka

Akce ve spolupráci

•  2.–12. ledna: Tříkrálová sbírka
(spolupráce s Farní charitou Praha 4 – Chodov)

•  10. května: Setkání motorkářů s požehnáním

•  23. května: Noc Kostelů (s Církví bratrskou)

•  8. června: Balónková oslava Dne dětí
(s MC Domeček a KSK)

•  14.–18. července: LEGO projekt – příměstský 
tábor (s Církví bratrskou)

•  27. září: 20 let farních táborů (s KSK)

•  29. listopadu: výroba adventních věnců
(s MC Domeček)

•  6. dubna a 30. listopadu: křížová cesta na 
Petřín (s SKS)

•  5. prosince: Mikulášská nadílka (s KSK)

•  6. prosince: Tradiční adventní jarmark 
s divadlem pro děti (s MC Domeček)

AKCE



•  25. prosince: Vánoční koncert s překvapením 
pro seniory, kteří nechtějí být o svátcích sami 
(s o. s. Aktivní stáří)

Ostatní zajímavé akce

•  13. dubna: Bachovy pašije (KSK)

•  17. června: MiniArt Fest (KSK)

•  19. července: Pouť k Božímu milosrdenství
– výchozí bod

•  10. října: konference Hnutí modlitby matek

•  28. října: festival Modlitba za domov 
(Ekumenická rada církví)

•  17. srpna: Vietnamská katolická komunita
– slavnostní mše 

•  16. prosince: koncert pražské mobilní 
zvonkohry (MČ Praha 11)

•  17. prosince: koncert dua Aurette (klasická 
hudba, loutna, theorba)

Aktivity pro děti

•  Výuka náboženství pro děti probíhá každý 
týden pod vedením 5 katechetů, faráře 
a farního vikáře v 7 skupinách podle věku

•  Kurzy keramiky pro děti i dospělé, 

•  Tanečky při klavíru

• Zpívání dětí během mše sv. (1x za měsíc)

•  V prostorách KCMT se také pravidelně koná 
kroužek sportovek, vedený Křesťanským 
sportovním klubem (KSK) a schází se zde 
i Skauti (oddíl Sněhová vločka a Skauti sv. Jiří).

•  O letních prázdninách pořádá KSK pro děti 
z farnosti i z okolí dobrodružný tábor (v roce 
2014 ve spolupráci se skautským oddílem 
Sněhová vločka)

Aktivity pro dospělé 

•  Páteční setkání (nejen) seniorů s bohoslužbou 
slova a následným posezením u kávy a čaje 

•  Biblická hodina s P. Ladislavem Součkem
se koná každé úterý.

•  Setkání Život z víry vedená jáhnem Pavlem 
Urbanem se schází každou středu od 19 hodin 

•  Kurz trénování paměti
(10 lekcí v termínu únor až duben)

•  Cvičení (nejen) pro seniory s fyzioterapeutkou 
(2x týdně v období leden až červen, říjen
až prosinec)

•  V KCMT působí také Sdružení křesťanských 
seniorů, které zde každý měsíc pořádá 
setkání se zajímavým hostem na různá 
témata, organizuje pro seniory z farnosti 
i mimo ni naučné vycházky po Praze a pořádá 
jednodenní poznávací zájezdy po České 
republice.

Společenství

•  Maminky na mateřské dovolené se scházejí 
každou středu dopoledne od 9.30 do 11.30

•  Dvě skupiny Modliteb matek se scházejí 
každou středu

•  Úterníci – otevřená skupina mládeže se schází 
každé úterý v 18.30 u sv. Františka.

•  Místní společenství Hnutí fokoláre se schází 
každé první pondělí v měsíci.

•  Společná modlitba breviáře – otevřené 
společenství se schází v úterý

•  Společenství Sedm pramenů se schází ve 
čtvrtek 1x za 2 týdny

•  KSK (Křesťanský sportovní klub)

•  SKS (Společenství křesťanských seniorů)

•  Schola u bl. Matky Terezy (Kytarová schola)

•  Farní schola u sv. Františka

•  Kytarová schola (pro studentské mše)

•  Společenství manželů

•  Setkání salesiánských spolupracovníků

•  V postní době se každou středu v KCMT 
a každý pátek v kostele sv. Františka z Assisi 
přede mší konala křížová cesta vedená farními 
společenstvími.

Knižní obchůdek

Každé nedělní dopoledne je v KCMT otevřen 
obchůdek s nejen křesťanskou literaturou.

Nabízíme zejména knihy vydané Karmelitánským 
nakladatelstvím nebo nakladatelstvím Návrat 
domů. V roce 2014 v nabídce bylo přibližně 350 
knižních titulů.

Také prodáváme výrobky z chráněných dílen 
(Český západ, Fokus, Domov sv. rodiny) 
nebo znevýhodněných skupin, občasně také 
pochutiny v biokvalitě.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY



Benefi ční prodeje

Několikrát během roku jsme poskytli neziskovým 
organizacím prostory k prodeji výrobků, jejichž 
výtěžek byl věnován na dobročinné účely nebo 
k uspořádání vlastní sbírky (např. Domov sv. 
rodiny, ESET-HELP, SIRIRI, Charita Rokycany, 
Farní charita, o.s. Bez mámy, farnost Čakovice – 
pomoc Ekvádoru).

Práce dobrovolníků

Ve farnosti působí zhruba osmdesát až sto 
dobrovolníků v různých oblastech: jako 
kostelníci, muzikanti, katecheté, vedoucí 
společenství a skupin, pomáhají s úklidem, 
s menšími opravami, s organizací akcí, distribucí 
letáků s programem, s péčí o potřebné atd. 
Také farní časopis Fchodoviny stojí celý na práci 
dobrovolníků. Někteří pomáhají pravidelně, jiní 
nárazově dle potřeby.

Čtyřikrát ročně se konají dobrovolnické dny 
v obou kostelích, při kterých se provádí úklid 
kostela, mytí oken, úprava zeleně kolem 
kostelů a další pomocné práce. Dobrovolníci 
jsou pravidelně kontaktováni a informováni 
o potřebných činnostech prostřednictvím 
e-mailové korespondence nebo farního 
časopisu. 

Jednou ročně farnost pořádá setkání všech 
dobrovolníků s programem nazvané „Díky 
za dobro“ jako poděkování za jejich ochotu 
a obětavou práci. 

Obrovská pomoc ze strany dobrovolníků také 
umožnila organizovat přijetí a ubytování stovek 
poutníků v rámci Evropského setkání mladých 
Taizé v Praze od 29. prosince do 2. ledna 2015 
a také zorganizovat lokální program pro poutníky 
v obou kostelích, včetně Modlitby za mír 
a Festivalu národů v KCMT o Silvestrovské noci. 

Propagace

Aktivity farnosti propagujeme následujícími 
způsoby:

Tištěný materiál:

Farnost vydává každý měsíc farní zpravodaj 
Fchodoviny v nákladu 350 ks. Časopis je možné 
stáhnout i na webu farnosti. 

Několikrát ročně vydáváme dvou až čtyř 
měsíční programy ve formě skládacího letáku. 

Ten pravidelně nosíme i do KC Zahrada, do 
Chodovské tvrze a do Městské knihovny.

Na jednotlivé akce tiskneme plakátky a/nebo 
malé letáčky. Plakáty umísťujeme na dvě 
nástěnky u kostela sv. Františka z Assisi, tři 
nástěnky v KCMT (včetně venkovních vitrín), 
čtyři stanice metra a případně další místa (okolní 
farnosti, knihovna atd.). 

Kompletní program je každý měsíc otištěn ve 
farním zpravodaji Fchodoviny, ve Zpravodaji 
Arcibiskupství a vybrané akce i v Katolickém 
týdeníku. Ze Zpravodaje Arcibiskupství čerpá 
Rádio Proglas, takže naše akce zmiňovány i tam.

Po změnách ve vedení radnice MČ Prahy 11 
jsme měli v druhé části roku program pravidelně 
otištěn i v časopise Klíč, který Městská část 
Praha 11 vydává. 

Banery:

Na konání koncertů či divadelních představení 
upozorňujeme také formou banerů vyvěšených 
na budově KCMT či kostela sv. Františka. 

Internet:

Základem jsou vlastní webové stránky www.
kcmt.cz. Registrovaným zájemcům posíláme 
několikrát ročně e-mailem Zpravodaj, ve kterém 
jsou informováni o dění v obou kostelích. 
Zpravodaj rozesíláme přibližně na 500 adres. 
Máme také vlastní stránky na facebook.
com, ke konci roku 2014 zde bylo přes 250 
sledujících. Vybrané akce zveřejňujeme na 
webových nebo facebookových stránkách 
MČ Praha 11. Některé akce byly umístěny i na 
stránky apha.cz. 

Pronájmy prostor KCMT

Prostory v KCMT, které nemáme momentálně 
využity, pronajímáme jiným subjektům. Trvalými 
nájemci jsou Farní charita, MC Domeček, 
Církev bratrská (v období leden až červen), IT 
fi rma jPower8, učitelé hudby a zpěvu, lektorka 
kurzů keramiky. Další prostory pronajímáme 
krátkodobě nebo nárazově na jednotlivé akce. 
Jsou to například Taneční škola Astra, základní, 
mateřské, střední a základní umělecké školy 
z Jižního Města, bytová družstva, MČ Praha 11, 
církevní, neziskové organizace a podnikatelské 
subjekty. Foyer nebo sál také nabízíme pro 
uspořádání rodinných oslav nebo svateb. 



Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014

 NÁKLADY

 spotřebované nákupy 1 020 135

 materiál 420 923

 energie 458 926

 zboží 140 286

 služby 1 062 249

 opravy, udržování 769 686

 telefon a internet 42 768

 revize přístrojů a zařízení,
 účetnictví 65 323

 ostatní služby
 (honoráře účinkujícím,  
 grafi cké služby, ostatní) 184 472

 mzdové náklady 128 600

 ostatní náklady 1 117 174

 úroky 665 208

 odvody sbírek do AP 324 357

 pojištění, ostatní 127 609

 odpisy 3 189 570

 Náklady celkem 6 517 728

 VÝNOSY

 tržby za vlastní
 výkony a zboží 1 833 249

 z pronájmů a služeb 1 649 524

 z prodaného zboží 183 725

 ostatní výnosy 1 022 600

 sbírky 1 009 659

 ostatní výnosy 12 941

 přijaté příspěvky (dary) 493 816

 výnosy celkem 3 349 665

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  –3 168 063

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ
K PŘEHLEDU HOSPODAŘENÍ

Provedené větší opravy
•  V KCMT bylo po masivním zatečení do 

sálu nutno kompletně vyměnit hydroizolaci 
střechy nad sálem, což si za celý rok vyžádalo 
přibližně 570 tis. Kč. Část těchto nákladů 
(350 tis.) byla na počátku roku 2015 uhrazena 
ze svépomocného fondu Arcibiskupství 
Pražského. 

•  U sv. Františka bylo zrekonstruováno zasklení 
zadní přístavby kostela, včetně zpevnění 
podloží, přibližně za 250tis. Kč. 

•  Na podzim došlo k novému osázení vnitřních 
átrií KCMT. 

Investiční výdaje
•  Do velké klubovny KCMT bylo zakoupeno 

50 ks nových židlí.
•  Zakoupili jsme keramickou pec a od podzimu 

se v KCMT rozběhly 2 kurzy keramiky (pro děti 
i pro dospělé).

•  Rozšířili jsme možnosti využití kuchyňky 
v KCMT, pořídili jsme větší sklokeramickou 
desku a novou troubu.

•  Zakoupili jsme přístroj na výrobu reklamních 
placek, které nabízíme na farních akcích. 

•  Podařilo se také zdokonalit ozvučení sálu 
KCMT i sálu u sv. Františka. 

•  Ve farním sále u sv. Františka máme nové stoly, 
lepší vybavení kuchyně a nové úložné systémy 
pro aktivity v tomto prostoru.

 
Ostatní
•  Hospodaření farnosti skončilo stejně jako 

v předchozích letech ztrátou, především 
z důvodu vysokých odpisů z investice stavby 
KCMT. 

•  Postupně se daří snižovat náklady na energie 
přechodem na levnějšího dodavatele plynu 
a elektřiny a také výměnou části osvětlení 
za úspornější technologie. 

•  Tržby z pronájmu prostor KCMT, z prodeje 
služeb a zboží meziročně stouply o 200 tis. Kč

•  Zůstatek bankovního úvěru, který za naši 
farnost splácí Arcibiskupství pražské, činil 
k 31.12. 2014: 22,9 mil. Kč.



Římskokatolická farnost
u kostela sv. Františka z Assisi Praha – Chodov
Na Sádce 1296/18, 149 00 Praha 4 – Chodov
e-mail: farar@kcmt.cz, kancelar@kcmt.cz
tel.: 272 934 261, 242 485 826, 603 151 265
IČ: 61379701, DIČ: CZ61379701
web: www.kcmt.cz

Komunitní centrum Matky Terezy
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 4 – Háje
e-mail: kancelar@kcmt.cz
tel.: 242 485 826, 731 625 970
Ing. Karina Juráková, ředitelka KCMT
web: www.kcmt.cz

Bankovní spojení:   Sberbank CZ, a. s. č.ú. 4200060575/6800
Komerční banka, a. s. č.ú.19-9362170227/0100

Statutární zástupce:  P. ThLic. Michael Špilar, administrátor

PODĚKOVÁNÍ

Naše poděkování patří všem, kteří farnost sv. Františka z Assisi v roce 2014 podpořili fi nančně
či jiným způsobem. 

Děkujeme Ministerstvu kultury ČR za poskytnutí dotace na projekt Divadlem k poznávání 
křesťanských hodnot, Městské části Praha 11 za poskytnutí dotace na cyklus vánočních koncertů 
a tradiční adventní jarmark. Děkujeme také fi rmě Questa, s.r.o. za poskytnutý fi nanční dar. 

Srdečně děkujeme všem, kteří práci pro farnost věnovali svoji energii a volný čas a svojí službou 
přispěli k plynulému chodu a rozvoji naší farnosti.

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Zpracovala: Ing. Karina Juráková
Schválil:  P. ThLic. Michael Špilar


