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VÝ R O ČN Í Z P RÁVA
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.

Kostel sv. Františka z Assisi
Praha 4 – Chodov

O FARNOSTI
Personální a organizační zajištění
• Zaměstnanci
(placeni Arcibiskupstvím pražským)
– farář 0,7 úvazku do konce srpna
a 1 úvazek od září.
– farní vikář 1 úvazek
– ředitelka KCMT 1 úvazek
– 3 pastorační asistenti – 1, 0,5 a 0,5 úvazku
• Na mandátní smlouvu: účetní a pomocná
organizační síla.
• Na dohodu o provedení práce: uklízečky,
údržbář, prodavačka v krámku, graﬁk,
fyzioterapeutka a lektorka trénování paměti.
• Pastorační rada má devatenáct členů a sešla
se během roku celkem pětkrát. Rozpracovala
pastorační plán, projednala kalendárium na
nový školní rok a věnovala se tomu, co jsou
silná místa a slabiny této farnosti. Posléze
se na některých záležitostech podařilo
zapracovat. Z těch celofarních a zásadnějších

stojí za to zmínit stmelování farnosti (např. za
pomoci koordinace dobrovolníků) a podpora
aktivit u sv. Františka a na faře (brigády,
duchovní obnova, plánování koncertů atd.).
• Ekonomická rada zasedala tento rok pouze
jednou, kontrolovala uzávěrku a projednávala
důležité ekonomické záležitosti farnosti.
Ekonomickou radu tvoří šest členů včetně
faráře/administrátora a ředitelky KCMT.

PROVOZ FARNOSTI
Udělování svátostí a přípravy
Během roku bylo pokřtěno 26 dětí a 6 dospělých
a ve svátost manželství vstoupily čtyři páry.
Jedenáct dětí přistoupilo k prvnímu svatému
přijímání a jedenáct farníků bylo biřmováno.
Svátost nemocných byla udělena šedesát
šestkrát a konaly se tři pohřby.
Během roku se scházelo šest skupin farního
náboženství a proběhly 3 kurzy přípravy na
manželství.

Bohoslužby
Út 18.00 / Sv. František
průměrná návštěvnost
cca 20–30 osob
St 18.00 / KCMT / adorace do 19.30
cca 20–30 osob
Čt 18.00 / KCMT / cca 30–40 osob
Pá 18.00 / Sv. František / adorace do 19.30
cca 30 osob
So 8.00 / Sv. František / cca 30 osob
střídavě mše svatá v 18.00
nebo bohoslužba slova v Domovech
důchodců Milíčov a Donovalská
Ne 8.00 / Sv. František / cca 120 osob
9.30 / KCMT / cca 250 osob
11.00 / KCMT / cca 350 osob
20.00 / Sv. František / cca 120 osob
Novinky ve farnosti
• Od dubna je u KCMT k dispozici charitativní
kontejner na použité ošacení, který obstarává
Diakonie Broumov, která sběr a třídění
použitého ošacení zajišťuje po celé ČR.
• Od května jsou k dispozici letáčky a vizitky
nabízející informace k pronájmům v KCMT.
• V srpnu byl zakoupen paškálový svícen, na
který farníci přispěli 80 824 Kč (z celkové
částky 130tis včetně DPH). V sále KCMT
byly rozšířeny možnosti ozvučovací techniky
a do zpovědní místnosti byla zakoupena
olejomalba Milosrdenství.
• Do kostela sv. Františka bylo zakoupeno
padesát dřevěných židlí.
• Nový nábytek: regály v místnosti se zpěvníky,
regály a skříně ve skladu u kluboven, stůl
a regál v zákulisí a skříňka na letáky a noviny
s kasičkou ve foyer.
Pronájmy KCMT
V KCMT pronajímáme některé místnosti trvale
(Farní charita, Církev bratrská, MC Domeček,
výuka hudby, IT ﬁrma jPower8) a některé
nárazově na jednotlivé akce. Zde je krátké shrnutí
toho, jak a kolikrát jsme prostory pronajali:
• Sál: taneční kurzy 42 večerů, 1x příměstský
tábor, školy (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ) 13x, SVJ 5x,
MČ Praha 11 3x, plesy 4x, svatby 3x, jiní 7x.

• Foyer (samostatně): farníci (rodinné oslavy,
křty atd.) 5x, komerčně 2x.
• Klubovny: různé kurzy 35x, ostatní 32x
PROPAGACE
Aktivity farnosti (většinou pod jménem
Komunitního centra) propagujeme těmito
způsoby:
• Tištěný materiál:
dvou až čtyř měsíční programy, plakáty
a 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.). Program
pravidelně nosíme do KC Zahrada, do
Chodovské tvrze a do Městské knihovny.
• Média:
Kompletní program je vždy otištěn ve farním
zpravodaji Fchodoviny a ve Zpravodaji
Arcibiskupství. Program posíláme i do
časopisu Klíč, kde většinou otištěn není.
Vybrané akce jsou prezentovány v Katolickém
týdeníku. Ze Zpravodaje Arcibiskupství čerpá
Rádio Proglas, takže naše akce jsou i zde
zmiňovány.
• Internet:
webové stránky www.kcmt.cz
jsou základem, na ně odkazujeme jak
v mailovém Zpravodaji, který chodí na 460
adres, tak na stránce KCMT na facebook.
com, kde ke konci roku 2013 bylo přes 200
sledujících. Některé akce byly umístěny i na
stránky apha.cz a navázána byla i úspěšná
komunikace se stránkou městské části na
facebook.com.
PROVEDENÉ VĚTŠÍ OPRAVY
• V KCMT se poprvé od stavby brousily
a lakovaly parkety v sále a proběhla výměna
tří nejpotřebnějších světlíků v suterénu za
nové otevírací, aby v suterénu bylo možné
účinněji větrat. Dále bylo nutné provést
opravy související se zatékáním do budovy.
• Na faře u sv. Františka proběhla kompletní
oprava sálu včetně úpravy elektřiny a částečná
rekonstrukce podlahy a také oprava
ústředního topení v celém objektu fary.

Zastavení u Matky Terezy

Komunitní centrum
Matky Terezy
Praha 4 – Háje

• 25. března – Jiří Zachariáš a Slavomil Janov:
Povídání o Jaroslavu Foglarovi.
• 29. dubna – Jana Friedová: Dílo Mariino
– Hnutí fokoláre. Historie, spiritualita
a současnost s připomínkou 5. výročí úmrtí
Chiary Lubichové zakladatelky Hnutí fokoláre.
• 27. května – Josef Lhotský: Příběhy, které
změnily svět aneb vyprávění o evoluci.
• 30. září – Marie Kazmarová: Mezináboženský
dialog – možnosti a limity.
• 25. listopadu – sestra Klára Marie Stráníková:
Otrokářská společnost 21. století – aneb
předejdou nás celníci a nevěstky do Božího
království?
KONCERTY
Cyklus postních a velikonočních koncertů
– podpořilo Ministerstvo kultury grantem
v hodnotě 15 000 Kč na honoráře. Šlo o první
ročník, který navazoval na úspěšné adventní
koncerty se snahou posílit celoroční program
v KCMT s důrazem na liturgický rok. Vstupné
bylo dobrovolné.

P Ř E H L ED AKTIVIT V ROCE 2013

• 3. března: Musica Academica (koncert
klasické hudby amatérského orchestru).

Výstavy probíhají v KCMT na chodbách, ve
vstupní hale a ve foyer.

• 24. března: Bachovy pašije podle Jana, KSK.

• Leden: Zdeněk Bakštein – Chrámy
(fotograﬁe dírkovou komorou).

• 5. května: Ivana Hrušecká (koncert klasické
hudby).

• Únor: sdružení PRAK – Vězeňské memento
(vystavovány byly fotograﬁe vězňů, jejich
výtvarná díla a dopisy z korespondence vězňů
a studentů středních škol).

Adventní koncerty

• Březen až duben: Lena Jasmína Hýbková –
Mně můžeš říci vše (Fotograﬁe soch medvědů
v Zurychu).

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

• Květen až srpen: Petr Charvát, klient Domova
svaté Rodiny, vystavoval své fotograﬁe.
• Září: MC Domeček, výstava o mateřských
centrech.
• Říjen a listopad: Výstava ke Dni hospiců,
domácí hospicové sdružení Cesta domů.
• Prosinec: Andělé, Nejpovedenější díla z dětské
soutěže v rámci ekumenického setkání
Modlitba za domov.

• 21. dubna: Let’s Go! (černošské spirituály).

• 1. prosince: Musica pro Sancta Cecilia
(renesanční a barokní hudba).

• 15. prosince: Cantante (smíšený pěvecký sbor
zpívající duchovní hudbu).
• 22. prosince: manželé Lutkovi
(písně na témata ze Starého zákona).
Další nezařazené koncerty
• 11. ledna: Slávek Klecandr (písničkář).
• 6. října: sbory Labyrint a Harmony 303
(koncert dvou sborů, ČR a VB).

• 10. listopadu koncert Vivat ﬂauto
(ﬂétnové soubory).
• 26. prosince: Česká mše vánoční Jakuba Jana
Ryby (sbory čtyř pražských farností).
AKCE
Samostatně pořádané akce
(farní i pro širokou veřejnost)
• 25. ledna: Farní ples.
• 14., 21., 28. února a 7., 14. a 21. března:
Postní duchovní obnova.

• 24. května: Noc Kostelů
(smíšený sbor Cantante, Církev bratrská).

• 7.–10. dubna: Charitativní burza oblečení
v KCMT.

• 2. června: Den dětí (MC Domeček, KSK).

• 19. května: pouť u kaple sv. Jana
Nepomuckého na Hájích.

• 5. – 8. srpna: LEGOprojekt – stavění města
(Církev bratrská).

• 26. května: posvěcení kostela bl. Matky
Terezy.

• 21. září: Den pro starší a nemocné (Farní
charita Praha 4 – Chodov, skautský oddíl
Sněhová vločka, sbor Bella Campanula).

• 30. května: Nedovolte mozku stárnout –
přednáška Ing. Dany Steinové.
• 9. září: Setkání dobrovolníků

• 18. října, 15. listopadu: promítání ﬁlmů
(MC Domeček).

• 4. října: poutní mše u sv. Františka.

• 30. listopadu: výroba adventních věnců
(MC Domeček).

• 10.–13. listopadu: Charitativní burza oblečení
na faře.

• 17. března a 24. listopadu:
křížová cesta na Petřín.

• 6., 13. a 20. prosince: Mše s Roráty v 6.45.

• 5. prosince: Mikulášská nadílka (s KSK).

• Advent: výstava Betlémů.

• 14. prosince: Vánoční jarmark s divadlem
pro děti (MC Domeček).

• 4. září: posvěcení kostela sv. Františka.

Akce ve spolupráci
• 4.–13. ledna: Tříkrálová sbírka
(Farní charita Praha 4 – Chodov).
• 20. dubna: Jarní Jarmark s divadlem pro děti
a burzou dětského oblečení (MC Domeček).
• 4. května: Setkání motorkářů s požehnáním.

Ostatní zajímavé akce:
• 7. prosince – Vánoční divadlo CB.
• MiniArt Fest, Art Fun Forum (KSK).
• Pouť k Božímu milosrdenství – výchozí bod
i setkání na podzim.
• 28. října Modlitba za domov.
• duchovní obnova Musil-Gora – 7. prosince
• Vietnamská katolická komunita – slavnostní
mše i s biřmováním 11. srpna.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
• Výuka náboženství pro děti probíhá každý
týden pod vedením čtyř katechetů a farního
vikáře ve skupinách podle věku.
• Každý pátek ráno je setkání nejen seniorů
s bohoslužbou slova a posezením u kávy a čaje.

Exkurze a studentské praxe
• Exkurze Pražské informační služby.
• Exkurze studentů Jihočeské Univerzity
v Českých Budějovicích.
• Praxe se studenty JABOKu a ETF.
DOBROVOLNÍCI

• Biblická hodina je setkání nad Písmem
s P. Ladislavem Součkem se koná každé úterý.
• Farnost vydává každý měsíc farní zpravodaj
Fchodoviny.
• Od konce dubna začalo cvičení pro seniory
s fyzioterapeutkou, dva kurzy týdně.
• Od října do prosince proběhly dva kurzy
trénování paměti po deseti lekcích.
• V postní době byla každou středu v KCMT
a každý pátek v kostele sv. Františka z Assisi
přede mší křížová cesta vedená farníky
a farními společenstvími.

Během roku se podařilo dát směr organizaci
dobrovolníků ve farnosti. Na jaře po schválení
pastorační radou proběhla anketa mapující
současné i potencionální dobrovolníky.
Od července nastoupila jako pastorační
asistentka Vlasta Hamalová, která dostala
za úkol vedle kulturního programu KCMT
koordinovat dobrovolníky. V září proběhlo
setkání všech dobrovolníků a postupně se sešly
i některé tematické skupiny dobrovolníků.
V roce 2013 se podařilo zmapovat současné
dobrovolníky a jejich činnost a zlepšit vzájemnou
komunikaci. Dále se podařilo najít nové
dobrovolníky pro stávající i nové aktivity. Mimo
jiné se výrazně zvýšila účast na úklidových
brigádách.

Společenství
• Setkávání maminek na mateřské dovolené
probíhá každou středu dopoledne
od 9.30 do 11.30.
• Dvě skupiny Modliteb matek
• Úterníci – otevřená skupina mládeže, schází
se 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 v letošním roce schází ve
čtvrtek po mši svaté.
• Společenství Život z víry se schází každou
středu od 19 hodin ve farním sále.
• Společenství Sedm pramenů.
• KSK (Křesťanské 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.

Zhruba osmdesát až sto dobrovolníků působí
ve farnosti v různých oblastech: jako kostelníci,
muzikanti, katecheté, vedoucí společenství
a skupin, pomáhají s úklidem, se zelení,
s opravami, s organizací akcí, s péčí o potřebné
atd. Farní časopis Fchodoviny stojí celý na práci
dobrovolníků. Někteří pomáhají pravidelně,
někteří nárazově, jak je potřeba.
S úspěchem můžeme hodnotit i prosby
směřované farníkům ohledně pomoci s distribucí
letáků, ﬁnanční podpory Mikulášské nadílky
a i věcných a ﬁnančních darů pro farnost.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2013
NÁKLADY
spotřebované nákupy

1 065 729

materiál

283 025

energie

730 105

zboží

52 599

služby

779 362

Komentář k přehledu hospodaření

opravy, udržování

477 803

telefon a internet

40 278

Hospodaření farnosti skončilo stejně jako
v předchozích letech ztrátou, především z důvodu
vysokých odpisů z investice stavby KCMT.

revize přístrojů a zařízení,
účetnictví

69 050

ostatní služby
(honoráře umělců,
graﬁcké služby, ostatní)

192 231

mzdové náklady

193 064

ostatní náklady

1 403 353

úroky

871 905

odvody sbírek do AP

259 744

pojištění, ostatní

271 704

odpisy

2 996 578

Náklady celkem

6 438 086

VÝNOSY
tržby za vlastní
výkony a zboží

1 634 916

z pronájmů

1 437 755

ze služeb a zboží

197 161

ostatní výnosy

3 501 161

sbírky

1 052 468

ostatní výnosy
(zúčtování dotací)

2 448 693

přijaté příspěvky (dary)

259 439

výnosy celkem

5 395 516

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ –1 042 570
daň z příjmu

0

Výše nákladů na nutné opravy byla v obou
kostelích přibližně stejná, podrobnosti jsou
uvedeny v odstavci „provedené opravy“.
Náklady na energie jsou díky rozloze KCMT
značně vysoké, v roce 2014–15 by se měla
projevit úspora v souvislosti se změnou
dodavatele plynu a elektřiny.
Pozitivní zprávou je, že se prostory KCMT daří
stále častěji ekonomicky využít, díky tomu vzrostly
tržby z pronájmů proti roku 2012 o 318 tisíc.
Výše bankovního úvěru ke konci května 2014
je 24,3 miliónů Kč, splácí ho za nás zatím
Arcibiskupství pražské jako ručitel úvěru, protože
na jeho splácení nedosáhneme. Výše měsíční
splátky je 279 tisíc Kč.

PODĚKOVÁNÍ
Naše poděkování patří všem těm, kteří nás v roce 2013 podpořili, ﬁnančně či jiným způsobem.
Děkujeme zejména Ministerstvu kultury ČR za poskytnutí grantu na adventní koncerty
a ﬁrmě Questa, s.r.o.
Děkujeme také všem, kteří práci pro farnost věnovali svoji práci a volný čas a svojí službou
přispěli k plynulému chodu a rozvoji naší farnosti.

K O N TA KTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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, 603151265
IČ: 61379701, DIČ: CZ61379701
www.kcmt.cz

Komunitní centrum Matky Terezy
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 4 – Háje
Ing. Karina Juráková, ředitelka
e-mail: kancelar@kcmt.cz
tel.: 242 485 826, 731 625 970
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
Zpracovala:
Mgr. Marie Kazmarová
Finanční zpráva: Ing. Karina Juráková
Schválil:
P. ThLic. Michael Špilar

