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VÝROČNÍ
ZPRÁVA
ZA ROK 2017
Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha – Chodov patří do 
III. pražského vikariátu v rámci pražské arcidiecéze. Cílem naší farnosti je být 
oázou, kde lidé najdou občerstvení na své životní cestě, a to bez ohledu na věk 
a příslušnost. Chceme nabídnout občanům Prahy 11 možnost nalézt společenství 
s Bohem a s druhými lidmi – přátele, se kterými je možné sdílet radosti i obtíže života. 
Nabízíme také kulturní, společenské 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 na Hájích.



O FARNOSTI

Personální a organizační zajištění
•  Zaměstnanci (placeni Arcibiskupstvím 

pražským) 
– farář, 1 úvazek 
– farní vikář, 1 úvazek 
– ředitelka KCMT, 1 úvazek 
– 3 pastorační asistenti 
(2x plný úvazek, od září 1x poloviční) 

•  Na příkazní smlouvu: 
účetní a pomocná organizační síla.

•  Na dohodu o provedení práce: obsluha 
kavárny, prodavačka v obchůdku s křesťanskou 
literaturou, uklízečka, fyzioterapeutka.

•  V únoru 2017 byla zvolena nová pastorační rada. 
Má devatenáct členů a sešla se během roku 
šestkrát. V součinnosti s duchovním správcem 
rozpracovala pastorační plán na celý rok 
a aktivně se zapojila do přípravy a organizace 
farních akcí.

 

PROVOZ FARNOSTI 

Bohoslužby, svátosti, katecheze a přípravy
Ve farnosti jsou pravidelně slouženy 4 nedělní 
mše sv. (dvě v kostele sv. Františka, dvě v KCMT). 
Jedna z nich je sloužena jako mše sv. pro rodiny 
s dětmi. To znamená, že mimo bohoslužebný 
prostor je připravena katecheze pro děti (3–7 let) 

a první neděli v měsíci má kázání pro všechny 
děti kněz.
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. Jedna mše sv. v měsíci je studentská 
s rytmickým doprovodem. 
Každý čtvrtek se také koná mše sv. v Domovech 
pro seniory (Milíčov a Donovalská), v DS 
Donovalská také 2x měsíčně sobotní bohoslužba 
slova. V pátek se v KCMT koná bohoslužba slova 
s následným posezením u kávy a čaje.
Poslední úterý v měsíci se v kostele sv. Františka 
koná večer chval. V adventní době byly 2x týdně 
slouženy rorátní mše sv. v kapli Matky Terezy.
Nedělních bohoslužeb se v naší farnosti účastní 
cca 1000 osob, z toho dvě třetiny v KCMT, jedna 
třetina v kostele sv. Františka. Průměrný počet 
návštěvníků bohoslužeb během všedních dnů je 
cca 30–40.

Během roku bylo pokřtěno 35 dětí a 5 dospělých. 
Ve svátost manželství vstoupily čtyři páry. 
K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 26 dětí. 
Čtyři osoby byly biřmovány a cca 100 osob přijalo 
svátost nemocných.
Výuka náboženství pro děti probíhá každý týden 
pod vedením 8 katechetů, faráře a farního 
vikáře v osmi skupinách podle věku. O výuku 
náboženství ve školním roce 2017/18 projevilo 
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zájem 120 dětí. Během roku se scházela také 
jedna skupina přípravy na biřmování. 

Novinky ve farnosti 
•  28. května jsme oslavili 10. výročí posvěcení 

KCMT, slavnostní mši svatou sloužil P. Vojtěch 
Kodet, O. carm. Následovalo společné agapé 
a divadelní představení „Eliščiny pohádky“ 
v podání divadla Já to jsem. Oslavu výročí 
ukončil koncert chval skupiny ASAF. 

•  Během letních měsíců byla provedena výměna 
vnějších oken v kostele sv. Františka v celkové 
hodnotě 696 114 Kč. Nová okna byla kompletně 
zaplacena z darů farníků. 

•  Kavárna CafeTerezie, kterou farnost provozuje 
ve foyer KCMT, byla během letních měsíců 
rekonstruována a v neděli 3. září 2017, v rámci 
Poutní slavnosti KCMT, tzv. Modrobílé neděle, 
byla slavnostně znovuotevřena a požehnána. 

•  14. září byla biskupem Karlem Herbstem 
požehnána nová kaple v Domově pro seniory 
v Donovalské ul. 

•  Od září farnost nabízí novou aktivitu pro seniory – 
kurzy SEN – keramika pro seniory (2x měsíčně)

•  Od září vznikla i nová aktivita pro děti – zdravotní 
cvičení pro děti ve věku 8-14 let (1x týdně)

•  Od května sídlí v budově KCMT kancelář 
Probační a mediační služby, která zde provozuje 
poradnu pro oběti trestných činů.

•  23. prosince farnost vypravila speciální autobus, 
který po Jižním Městě rozvážel Betlémské 
světlo. Do autobusu bylo možné přistoupit nebo 
přijít na některou ze zastávek a odnést si světlo 
do svých domovů.

 

PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2017

n  PaSTORaČNí PROgRamy 

Katechumenát – dvě skupiny 6 a 8 osob měly 
pravidelná každotýdenní setkávání v trvání 2 
hodin. V každé skupině pomáhal knězi jeden laik.

Den nemocných s udílením svátosti 
nemocných

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. 
•   26. ledna / PhDr. Lubomír Mlčoch – Ekonomie 

a krize rodiny.
•  23. února / P. Jan David, SAC a Adéla Drdlová 

– Pouť do Rwandy.
•  16. března / prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. – 

Potřebuje současné křesťanství reformovat?
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•  26. dubna / s. Klára Stráníková – Novodobá 
prostituce

•  11. května / P. Miloš Szabo – Zpověď? Ne, nebo 
ano?

•  21. září / P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. – 
Křesťanství a evoluce 

•  12. října / PhDr. Jan Samohýl, Ph.D. – Modlitba 
Otčenáš jako základ židovsko-křesťanské víry

•  9. listopadu / Lukáš Eduard Nosek, Th.D. – 
O koránu bez emocí

•  7. prosince / Prof. RNDr. Jan Amos Víšek, CSc. 
– Jak si vybrat školu, kam směřovat po maturitě?

Duchovní obnovy
•  Postní duchovní obnova na téma „Tváří v tvář 

životu“ probíhala v kapli Matky Terezy v rozsahu 
6 setkání. Vedl ji P. Michal Prívara a P. Václav 
Ventura. 

•  Adventní duchovní obnova v rozsahu 4 
setkání se konala v kostele sv. Františka pod 
vedením P. Michaela Špilara a byla věnována 
tématům Hranice v životě, trpělivost, statečnost 
a milosrdenství. 

•  Jednodenní exercicie o modlitbě s názvem „Muž 
Hospodinův, muž modlitebník“. 

•  Dvě celosobotní setkání pro rodiče dětí 
z náboženství.

•  Dva večery pro rodiče prvokomunikantů.

Ostatní pastorační programy
•  Biblické hodiny vedené P. Michalem Prívarou 

(1x týdně ve farním sále u sv. Františka)
•  setkání Život z víry vedené jáhnem Pavlem 

Urbanem
•  křížové cesty vedené jednotlivými farními 

společenstvími (2x týdně v postní době) 

Práce s mládeží
V úterý se konají v kostele sv. Františka bo -
hoslužby pro studenty. Mládež měla možnost se 
také zúčastnit mnoha jednorázových akcí.

• 7. ledna / Divadlo Kalich – akce pro 22 mladých 
lidí
•  14. ledna / jízda Pendolinem s ministranty na 

stanovišti strojvedoucího Praha-Ostrava a zpět 
(15 lidí)

•  27.–29. ledna / víkendovka pro mladé Čadca – 
Husárik (16lidí)

•  13.–17. dubna / velikonoční víkendovka na faře 
(18 lidí)

• 7.–13. května / ministranti – výlet Řím a Vatikán
•  27. května / turistika v Teplicko – Adršpašských 

skalách pro vysokoškoláky
• 9. června / Noc kostelů u sv. Františka
•  29. června / jízda historickým metrem pro farnost 

(35 lidí)
• 6.–27. srpna / pouť do Santiago de Compostela
• 3. září / slavnostní otevření nové kavárny 
CafeTerezie
• 14. září / svěcení nové kaple v DS Donovalská
• 15. září / Divadlo v Řeznické – Odvolání (17 lidí)
•  23. září / Den železnice pro ministranty Bo    hu    mín 

(13 lidí)
• 6. října / vaření guláše s kluky
• 20.–21. října / víkendovka pro studenty Plzeň
• 24.–26. listopadu / víkendovka pro mladé na faře
• 23. prosince / Betlémské světlo



Programy pro manželské 
a snoubenecké páry
•  16. února / Večer pro tebe, pro mě, pro nás 

(netradiční večer pro manželské páry s večeří, 
dobrým vínem a doprovodným programem), 
v rámci Národního týdne manželství

•  říjen až listopad / Manželské večery (cyklus 
přednášek s večeří pro manželské páry) s cílem 
podpoření manželských vztahů. Manželských 
večerů se zúčastnilo 10 párů, což odpovídá 
maximální kapacitě prostoru ve farním sále. 

•  proběhly také 3 kurzy přípravy na manželství 
a 10 párů prošlo individuální přípravou.

n  EVaNgELIZaČNí PROgRamy

Kurzy alfa
Deset přednáškových večerů kurzů Alfa probíhalo 
v klubovně KCMT od září do prosince. Cílem 
kurzů bylo seznámení příchozích s křesťanskou 
vírou.
 
Programy pro základní školy
•  březen / Proč křesťané slaví Velikonoce? – 

interaktivní program pro kolektivy 3. tříd ZŠ 
• prosinec / Proč křesťané slaví Vánoce? – 
interaktivní program pro kolektivy 3. a 4. tříd ZŠ
 
Noc kostelů 
Program Noci kostelů probíhal 9. června v obou 
kostelích. V sv. Františka se konal koncert skupiny 
Kapucíni & Stanley, varhanní koncert a zpěvy 
z Taizé při svíčkách. Příchozí měli možnost 
pohovořit s knězem, vystoupit na věž kostela 
a občerstvit se v kavárně pod stromem. 

V Komunitním centru se konal koncert vokálního 
tria MAKABARA a dětské scholy Terezka. Bylo 
možné se zapojit do únikové hry, vystoupit na věž 
nebo se zúčastnit programu pro děti Kostel „na 
hraní“. Příchozí měli možnost rozhovoru s knězem 
u sklenice vína. Po celou dobu byl otevřen 
obchůdek s křesťanskou literaturou i kavárna 
CafeTerezie.

n   KuLTuRNí a SPOLEČENSKé
PROgRamy

Koncerty
•  6. ledna / J. J. Ryba – Česká mše vánoční, 

spojené chrámové sbory čtyř pražských 
farností 

•  25. března / Příběh Ježíšův – folkrockové 
pašije, autor Martin Pachner 

•  26. prosince / J. J. Ryba – Česká mše vánoční 
v podání orchestru a sboru absolventů AG

 
adventní koncerty 
Každoročně nabízíme cyklus koncertů duchovní 
hudby, která svým charakterem koresponduje 
s očekáváním Vánoc – svátku narození Krista. 
Konají se v sále KCMT, kostele sv. Františka nebo 
v kapli Matky Terezy. 
•  26. listopadu / 1. adventní – Koncert klasické 

hudby (Iva Ryzová, Petr Sejpal, manželé 
Zdvihalovi)

•  3. prosince / 2. adventní – Staročeské Vánoce 
(Kateřina Kosová)

•  10. prosince / 3. adventní – Předvánoční ladění 
(flétnový soubor Vivat Flauto, pěvecký sbor 
Fénix)

•  17. prosince / 4. adventní – Od adventu do 
Velikonoc, soubor Musica pro Sancta Cecilia

Na všechny koncerty bylo vstupné 
v dobrovolné výši.

Divadelní představení
•  9. února / Labyrint světa a ráj srdce, Teátr Víti 

Marčíka, představení pro veřejnost
•  10. února / Labyrint světa a ráj srdce, Teátr Víti 

Marčíka, představení pro školy
•  21. března / Indiánská pohádka
•  9. dubna / Pašije podle Jana (v podání dětí 

z dramatického kroužku KSK)



•  28. května / Eliščiny pohádky – divadlo „Já to 
jsem“ (při příležitosti 10. výročí posvěcení KCMT)

•  2. prosince / Zvířátka a loupežníci – divadlo 
Kubko v rámci Jarmarku 

•  12. prosince / Cesta do Betléma, divadlo „Já to 
jsem“ – 2 představení pro školy

Taneční odpoledne
Nabízíme jednou za měsíc, v neděli odpoledne. 
Program pro všechny, kteří mají rádi taneční 
hudbu a tanec.

•  12. února / Taneční odpoledne – The five band
• 22. října / Taneční odpoledne – Kuple
• 5. listopadu / Taneční odpoledne – The five band

Výstavy probíhají v KCMT na chodbách, ve 
vstupní hale a ve foyer. Většina z nich je doplněna 
společenským setkáním při jejich otevření nebo 
derniéře. 

• leden / Obrazy Roberta Filipa 
• leden / představení nadace Cesta 121
• únor / manželé Staňkovi a syn – 3 podoby
• březen / Jakub Černý 
•  duben–červen / výstava k 10. výročí 

posvěcení KCMT nazvaná „Cesta farnosti“
• září / Václav Lamr – Smíření
• říjen / Haptická výstava
•  listopad / Brouček – fotografie z pouti do 

Svaté Země
•  prosinec / Výstava papírových Betlémů, které 

pro farnost sestavil Petr Kleňha

Výtvarné dílny pro rodiny
Nabízíme několikrát ročně, pod vedením 
Jany Domšové
• 5. března / Jaro v květníku 
•  26. března / Jak na sochu – tvárná hlína 

jako inspirace
• 23. dubna / Zrcadlo v mozaice
• 18. června / Nástěnný kachel
• 22. října / Ruce na kruhu
•  12. listopadu / Ruce na kruhu 

– točení a glazování

n  JEDNORÁZOVé aKCE

Samostatně pořádané akce 
(farní i pro širokou veřejnost)
•  22. ledna / Díky za dobro (společenské setkání 

s poděkováním dobrovolníkům působícím ve 
farnosti)

•  12. února / Coffee days v kavárně – účastníci 
nedělních bohoslužeb měli možnost ohodnotit 
3 druhy italské kávy. Miscela D´oro, která měla 
největší úspěch, dnes tvoří stálou nabídku 
kavárny. 

• 13. ledna: Farní ples 
•  5.–7. března / Charitativní burza oblečení 

u sv. Františka
•  26. dubna / Poděkování dobrovolníkům působícím 

v Domovech pro seniory Donovalská a Milíčov
•  21. května / poutní setkání s bohoslužbou slova 

u kaple sv. Jana Nepomuckého na Hájích
•  3. září / Modrobílá neděle – společná oslava 

výročí svatořečení Matky Terezy, patronky 
našeho Komunitního centra s následným 



znovuotevřením a požehnáním zrekonstruované 
kavárny CafeTerezie

•  7. října / Farní den – setkání farníků na zahradě 
u kostela sv. Františka a ve farním sále, společný 
oběd, hry pro děti, stmelovací soutěže pro 
dospělé, opékání buřtů, divadelní představení 
Tři tučňáci aneb na arše v šest (Jan Horák)

•  2. listopadu / Dušičková pobožnost na cho-
dovském hřbitově

•  12. listopadu / mše sv. sloužena biskupem 
Karlem Herbstem u příležitosti 20. výročí 
jáhenského svěcení Pavla Urbana

•  prosinec / projekt Vánoce dál, umožňující dětem 
ze sociálně slabých rodin najít pod stromečkem 
vytoužený dárek. Obdarováno bylo 40 dětí. 

•  23. prosince / autobus rozvážející Betlémské 
světlo občanům Jižního Města 

akce pořádané ve spolupráci
•  2.–6. ledna / Tříkrálová sbírka (spolupráce 

s Farní charitou Praha 4 – Chodov)
•  25. února / Masopust na Jižáku ve stylu 

tradičního staročeského masopustu, průvod 
masek od stanice Opatov ke KCMT, představení 
lidových tradic, soutěže pro děti, divadelní 
představení pro děti „Jak šel Honza do světa“ 
(akce ve spolupráci s KC Zahrada)

•  11. února / Den nemocných, mše svatá s udí-
lením svátosti nemocných a malým kulturním 
programem (spolupráce s Farní charitou Praha 4 
– Chodov)

•  duben–květen / Aby doma bylo prima – přednáš-
kový cyklus pro rodiče (spolupráce s Rodinným 
centrem Praha)

• 13. května / Setkání motorkářů s požehnáním
•  4. června / Balónková oslava Dne dětí (s MC 

Domeček a Křesťanským sportovním klubem)
•  2. března a 3. prosince / křížová cesta na Petřín 

(se Sdružením křesťanských seniorů)
•  25. listopadu / Výroba adventních věnců ve foyer 

KCMT (spolupráce s MC Domeček)
• 5. prosince / Mikulášská nadílka (s KSK)
•  2. prosince / Tradiční adventní jarmark, možnost 

nákupu originálních dárků pro své nejbližší, 
divadlo pro děti Zvířátka a loupežníci, adventní 
zpívání s Mendy, keramická dílna (s MC 
Domeček)

•  kurzy přípravy na manželství (s Rodinným 
centrem Praha) 

Ostatní zajímavé akce
•  leden–duben / Velké ženy českého národního 

obrození, cyklus divadelních přdstavení jednoho 
herce v podání Stáni Hoškové, 4 představení 
(Krajská rada seniorů)

•  23. března / Setkání vdov s promluvou biskupa 
Pavla Posáda

•  13. srpna / Vietnamská katolická komunita – 
slavnostní mše sv.

•  11. září / představení neziskové organizace 
Hoola for happiness, workshop – tanec s obručí

•  říjen až listopad – nastudování muzikálu Romeo 
a Julie v sále KCMT (divadlo Hybernia)

•  2. listopadu / benefiční koncert Komunitního 
centra Motýlek, podporující děti s handicapy 
(koncert houslisty Václava Hudečka s průvodním 
slovem Ester Janečkové)

•  18. prosince / zasedání zastupitelstva MČ Praha 
11 v sále KCMT

•  20. prosince / koncert pražské mobilní zvonohry 
před budovou KCMT (MČ Praha 11) 

•  25. prosince / Vánoční koncert s překvapením 
pro seniory, kteří nechtějí být o svátcích sami 
(Krajská rada seniorů hl.m. Prahy)

n  DaLŠí PRaVIDELNé aKTIVITy

aktivity pro děti:

•  kurzy keramiky pro děti pod vedením Jany 
Domšové

•  zpívání dětí během mše sv. (1x za měsíc)
•  dětská schola Terezka pod vedením Kateřiny 

Schejbalové



•  v prostorách KCMT se také pravidelně schází 
Křesťanský sportovní oddíl VOSA a dívčí 
skautský oddíl Sněhová vločka.

•  pravidelně každý rok pořádá KSK pro děti 
z farnosti i z okolí letní dobrodružný tábor (ve 
spolupráci se skautským oddílem Sněhová 
vločka) a zimní lyžařský výcvik

aktivity pro dospělé 
•  Skupinové protahovací cvičení (2x týdně 

v období leden až červen, říjen až prosinec)
•  Kurzy keramiky pro dospělé pod vedením Jany 

Domšové
•  Kurzy SEN – keramika pro seniory (2x měsíčně)
•  V KCMT působí také Sdružení křesťanských 

seniorů, které zde každý měsíc pořádá 
setkání se zajímavým hostem na různá témata 
a organizuje jednodenní poznávací zájezdy po 
České republice.

Společenství
•  Maminky na mateřské dovolené se scházejí 

každou středu dopoledne u sv. Františka
•  Dvě skupiny Modliteb matek se schází 1x týdně 

v KCMT
•  Godteens – otevřená skupina mládeže 14–18 let 

se setkává každé úterý u sv. Františka.
•  Úterníci – otevřená skupina mládeže od 18 let 

se schází každé úterý u sv. Františka.
•  Worship – modlitba mužů se schází každý 

čtvrtek v KCMT
•  Místní společenství Hnutí fokoláre se schází 

každé první pondělí v měsíci v KCMT
•  Společná modlitba breviáře – otevřené 

společenství se schází v úterý v KCMT
•  Společenství Sedm pramenů se schází ve 

čtvrtek 1x za 2 týdny u sv. Františka
•  SKS (Společenství křesťanských seniorů)
•  Společenství manželů
•  Setkání salesiánských spolupracovníků
•  Ve farnosti působí několik schol – farní schola 

u sv. Matky Terezy, farní schola u sv. Františka 
a čtyři kytarová uskupení. 

Kavárna CafeTerezie
Kavárna je otevřena v neděli v čase bohoslužeb, 
dále pravidelně 2–3x týdně v odpoledne 
a podvečer a také v době programů v KCMT. 
Také zabezpečuje zajištění významných akcí, jako 

jsou plesy apod. Slouží k vzájemnému setkávání 
lidí z farnosti i mimo ni, čímž napomáhá hlavní 
činnosti farnosti. Obsluhu tvoří z 80 % mladí lidé 
z farnosti ve věku 16 – 19 let, kteří v rámci party 
kavárny vytvořili skvělý tým, který se umí vyrovnat 
zručností svých kavárníků klasickým kavárnám 
v Praze.

Knižní obchůdek
Každé nedělní dopoledne je v KCMT otevřen 
obchůdek s (nejen) křesťanskou literaturou. 
Nabízíme zejména knihy vydané nakladatelstvím 
Doron a Návrat domů a také Karmelitánským 
nakladatelstvím. Dále jsou v nabídce mešní vína, 
devocionálie a výrobky z chráněných dílen (Český 
západ, Fokus, Domov sv. rodiny).

Benefiční 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. Gatebo, Bez 
mámy, Domov sv. rodiny, sestry Karmelitánky, Siriri).

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 distribucí letáků s programem, s péčí 
o potřebné, aktivně se zapojují do organizace 
farních programů i akcí pro veřejnost. Také 
farní časopis Fchodoviny stojí celý na práci 
dobrovolníků. Někteří pomáhají pravidelně, jiní 
nárazově dle možností.



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. Dobrovolnické dny jsou 
zakončeny společným obědem. Dobrovolníci 
jsou pravidelně kontaktováni a informováni 
o potřebných činnostech prostřednictvím e-mailové 
korespondence, nástěnky nebo farního časopisu. 
Mnoho našich farníků je také aktivně zapojeno do 
projektů pražské diecéze nebo i celorepublikových. 
Jednou ročně farnost pořádá setkání všech 
dobrovolníků s programem nazvaným „Díky 
za dobro“ jako poděkování za jejich ochotu 
a obětavou práci pro farní společenství. 

Dobrovolnictví v Domovech seniorů 
(Háje a Chodov) 
V domovech pro seniory působí 18 dobrovolníků, 
někteří z nich i z řad mládeže. Navštěvují klienty, 
chodí s nimi na vycházky, čtou jim a pomáhají 
s doprovodem na bohoslužby. 

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 v nákladu 
1000 ks. Letáky jsou roznášeny do KC Zahrada, 
do Chodovské tvrze a Městské knihovny.

•  Na jednotlivé akce tiskneme plakátky a/nebo 

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

Kompletní program aktivit farnosti je každý 
měsíc otištěn ve farním zpravodaji Fchodoviny, 
ve Zpravodaji Arcibiskupství Pražského 
a v časopise Klíč, který vydává Městská část 
Praha 11 v nákladu 41.000 výtisků. Vybrané akce 
jsou zveřejňovány i v Katolickém týdeníku. Ze 
Zpravodaje AP čerpá Rádio Proglas, takže akce 
farnosti jsou zmiňovány i tam. Některé programy 
inzerujeme také v brožurách „90 dní v Praze“. 

Bannery:
Na konání koncertů, divadelních představení, 
tanečních odpolední, Noci kostelů, Alfa kurzů 
upozorňujeme také formou bannerů vyvěšených 
na budově KCMT či kostela sv. Františka. 

Internet:
Základem jsou vlastní webové stránky www.
kcmt.cz. Registrovaným zájemcům posíláme 
každý měsíc 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 
2017 zde bylo téměř 500 sledujících. Vybrané akce 
zveřejňujeme na webových nebo facebookových 
stránkách MČ Praha 11. Akce jsou umisťovány 
i na stránkách Arcibiskupství Pražského www.
apha.cz. 

Pronájmy prostor KCmT
Prostory v KCMT, které nemáme momentálně 
využity, pronajímáme jiným subjektům. Trvalými 
nájemci jsou Farní charita, Mateřské centrum 
Domeček, Probační a mediační služba, učitelé 
hudby, 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 zejména z Jižního Města, bytová 
družstva, MČ Praha 11, církevní organizace, 
neziskové organizace, divadelní soubory 
a podnikatelské subjekty. Foyer nebo sál také 
nabízíme pro uspořádání rodinných oslav nebo 
svateb.



NÁKLaDy

spotřebované nákupy 1 531 205
 • materiál 562 611
 • energie 601 091
 • zboží 367 503
služby 1 341 800
 • opravy, udržování 924 186
 • služby pro pastoraci 127 287
 • telefon a internet 20 732
 •  revize přístrojů a zařízení, 

účetnictví 83 277
 •  ostatní služby 

(honoráře, grafické služby atd.) 186 318
mzdové náklady 161 080
ostatní náklady 1 182 675
 • úroky 305 031
 • odvody sbírek do AP 177 802
 •  příspěvek do svépomocného 

fondu AP 190 746
 •  příspěvek do mzdového 

pastoračního fondu AP 282 715
 • pojištění, ostatní náklady 226 381
 • odpisy (budovy a zařízení) 3 045 035

Náklady celkem 7 261 795

VÝNOSy

tržby za vlastní výkony a zboží 2 333 826
 • z pronájmů 1 545 734
 • ze služeb a zboží 788 092
ostatní výnosy 1 107 785
 • sbírky 964 836
 •  dotace (MČ P11, MK) 120 000
 • ostatní výnosy 22 949
přijaté příspěvky (dary) 1 363 516

Výnosy celkem 4 805 127

VÝSLEDEK HOSPODaŘENí -2 456 668

výkaz hospodaření za Rok 2017



Provedené větší opravy

•  Největším nákladem byla v minulém roce 
výměna oken v kostele sv. Františka v celkové 
hodnotě 696 114 Kč. Nová okna byla kompletně 
zaplacena z darů farníků. Od roku 2015, kdy 
byl představen záměr výměny původních 
oken v havarijním stavu, bylo na tento účel 
vybráno 766 630 Kč. Částka 70 516 Kč, 
která byla vybrána navíc, bude použita na 
financování dalších plánovaných oprav kostela 
sv. Františka. 

•  Došlo k výměně další části vadné hydroizolace 
na terase u sálu KCMT, v hodnotě 129 717 Kč. 

Investiční výdaje

•  nákup vybavení v celkové hodnotě 300 tis. Kč – 
židle do sálu sv. Františka, zdokonalení ozvučení 
v obou kostelích, rekonstrukce kavárny, 
propagační vitrína, rotační kartáč na odklízení 
sněhu.

Ostatní

•  Struktura výnosů v roce 2017 byla následující: 
48,5 % tvořily příjmy z pronájmů prostor 
a poskytovaných služeb, 48,9 % výnosy ze 
sbírek a individuální dary a 2,5 % tvořily dotace. 

•  Tržby z pronájmů prostor KCMT vzrostly proti 
minulému roku o 14%. Tržby z kavárny, knižního 
obchůdku či jiných aktivit komerčního charakteru 
vzrostly o 100%. Z těchto ziskových činností 
jsme přispěli do svépomocného fondu AP 
odvodem 191 tis. Kč.

•  Kulturní a společenské programy, které farnost 
nabízí jihoměstské veřejnosti, byly v roce 2017 
podpořeny dotací od městské části Praha 11 
ve výši 90 tis. Kč. Ministerstvem kultury byl 
částkou 30 tis. Kč podpořen projekt Divadlem 
k zamyšlení, kterým jsme nabídli veřejnosti 

a jihoměstským základním školám divadelní 
představení prezentujících křesťanské hodnoty. 
Další dotaci farnosti poskytla F-nadace ve výši 
3.839 Kč určenou na propagaci kurzů Alfa. 

•  Ke konci roku 2017 činil zbytek dluhu vzniklého při 
výstavbě KCMT vůči bance a vůči Arcibiskupství 
Pražskému, které za farnost dluh splácí, celkem 
24,9 mil Kč.

Komentář k přehledu hospodaření

Výsledek hospodaření farnosti za rok 2017 je ztráta 2,5 mil. Kč. Pokud vyloučíme položku 
odpisy budovy a úroky, můžeme konstatovat, že jsme v hlavní činnosti (která odpovídá poslání 
farnosti, tj. pastorační činnost) dosáhli vyrovnaný výsledek (soběstačnost) a v hospodářské 
činnosti přebytek přibližně 0,6 mil Kč.



PODĚKOVÁNí
Naše poděkování patří všem, kteří farnost sv. Františka z Assisi v roce 2017 podpořili fi nančně či 
jiným způsobem. Jsme rádi, že vám rozsah a kvalita pastoračních aktivit, kulturních a vzdělávacích 
programů určených jak farníkům, tak široké veřejnosti na největším pražském sídlišti leží na srdci. 
Také srdečné díky za vaše dary na nutné opravy obou našich kostelů, v roce 2017 to byla zejména 
výměna vnějších oken kostela sv. Františka z Assisi.
Děkujeme Městské části Praha 11 za poskytnutí dotace ve výši 90.000 na kulturní a společenské 
akce konané v roce 2017 v KCMT. Ministerstvu kultury děkujeme za podporu projektu Divadlem 
k zamyšlení ve výši 30.000 Kč. Tímto projektem farnost nabízí veřejnosti a jihoměstským základním 
školám několik divadelních představení prezentujících křesťanské hodnoty. Náš dík patří také F-nadaci 
za poskytnutí příspěvku ve výši 3.839 na propagaci Alfa kurzů. Rovněž děkujeme společnosti Questa 
s.r.o. a JUDr. Jiřímu Matznerovi 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

Bankovní spojení:
Sberbank CZ, a. s. číslo účtu: 4200060575/6800 • Komerční banka, a. s. číslo účtu: 19-9362170227/0100
Statutární zástupce: P. ThLic. Michael Špilar, farář

Zpracovala: : Ing. Karina Juráková • Schválil: P. ThLic. Michael Špilar www.kcmt.cz

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

Komunitní centrum matky Terezy
– korespondenční adresa
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


