
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.

Komunitní centrum Matky Terezy, 
Praha 4 – Háje

Římskokatolická farnost
sv. Františka z Assisi, Praha 4 – Chodov

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A
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Personální a organizační zajištění
•  Zaměstnanci

– (placeni Arcibiskupstvím pražským)
 – farář, 1 úvazek
 – farní vikář, 1 úvazek
 – ředitelka KCMT, 1 úvazek
 – 2 pastorační asistenti, každý z nich 1 úvazek. 
•  Na příkazní smlouvu: účetní a pomocná 

organizační síla.
•  Na dohodu o provedení práce: uklízečky, 

prodavačka v obchůdku s křesťanskou 
literaturou, obsluha kavárny, grafi k, 
fyzioterapeutka.

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

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. Každý čtvrtek 
se také koná mše sv. v Domovech 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 roce 
2014, se v naší farnosti účastní pravidelných 
nedělních bohoslužeb více než 800 osob, 
z toho dvě třetiny v KCMT, jedna třetina 
v kostele sv. Františka. Průměrný počet 
návštěvníků bohoslužeb během všedních dnů 
je cca 30-40.

Udělené svátosti a přípravy
Během roku bylo pokřtěno 20 dětí, 
9 dospělých přijalo iniciační svátosti a jedna 
osoba přistoupila do katolické církve. 
Ve svátost manželství vstoupily tři páry. 
K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 
23 dětí. Svátost nemocných přijalo cca 100 
osob. Během roku se scházelo sedm skupin 
farního náboženství a jedna skupina přípravy 
na biřmování. Proběhly také 3 kurzy přípravy 
na manželství a 10 párů prošlo individuální 
přípravou.

Novinky ve farnosti 
•  Od ledna do června byl farním vikářem 

jmenován P. Ján Halama SVD. 

O FARNOSTI

PROVOZ FARNOSTI

Kostel sv. Františka z Assisi
Praha 4 – Chodov

Komunitní centrum
Matky Terezy Praha 4 – Háje
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•  Od července byl farním vikářem ustanoven 
P. Michal Prívara, který ve funkci vystřídal 
P. Ladislava Součka. 

•  4. září 2016 byla papežem Františkem 
svatořečena Matka Tereza, patronka 
Komunitního centra. Tuto radostnou 
událost jsme jako farnost oslavili v rámci 
„Modrobílé neděle“, kdy farníci v den 
svatořečení přišli na nedělní mši sv. 
v oblečení modré a bílé barvy – v barvách 
sárí, řeholního oděvu Misionářek lásky. 
Následovalo promítání televizního záznamu 
ze svatořečení, vědomostní soutěž pro děti 
a společné agapé. 

•  Farnost provozuje ve foyer KCMT malou 
farní kavárnu nazvanou CafeTerezie. Farníci 
byli vyzváni, aby sami navrhli název farní 
kavárny. Návrhů se sešlo 43 a po té byl 
pastorační radou z návrhů zvolen název 
CafeTerezie. Kavárna je otevřena v neděli 
v čase bohoslužeb a dále v době programů 
v KCMT. Slouží k vzájemnému setkávání lidí 
z farnosti i mimo ni, čímž napomáhá hlavní 
činnosti farnosti. 

•  Vznikla nová aktivita pro děti z farnosti, 
dětská schola Terezka, která se schází 1x 
týdně a nacvičuje zpěv pro mši svatou 
určenou rodinám s dětmi. 

•  Ve farnosti vzniklo nové společenství 
mládeže Godteens, určené pro mládež ve 
věku 14–18 let.

•  Nově se ve farnosti schází také společenství 
Worship – modlitba mužů.

•  Od září došlo ke změně času čtvrtečních 
bohoslužeb v KCMT, večerní bohoslužbu 
v 18 hodin nahradila ranní mše sv. 
v 6.45 hod.

•  24. 9. 2016 proběhlo jáhenské svěcení 
Mgr. Ladislava Staňka z rukou Mons. Karla 
Herbsta.

•  Kurzy Alfa (od 5. října) – cyklus 10 
přednáškových večerů s večeří, jejichž cílem 
bylo seznámit příchozí s křesťanskou vírou. 
O kurzy Alfa projevilo zájem 25 osob. 

•  12. října byl kardinálem Dominikem 
Dukou slavnostně požehnán nový kříž 
na chodovském hřbitově. Pan kardinál 
po té odsloužil v KCMT mši sv., po které 
následovala diskuse s farníky a obyvateli 
Prahy 11. 

•  Farnost nabízí veřejnosti nedělní keramické 
dílny pro rodiny. 

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

•  21. ledna: Prof. Jan Sokol, PhD. – Jak máme 
dnes rozumět Ježíšovu slovu „Vy jste světlo 
světa“?

•  14. dubna: Mgr. Michael Sekyrka – 
Přemáhat zlo dobrem. Neobyčejný život 
novodobého mučedníka J. Popieluszka.

•  5. května: P. Karel Satoria – Povoláním 
člověk.

•  8. června: P. Ludvík Armbruster – 
Inkulturace? Čerstvé dojmy z poslední 
návštěvy Japonska. 

•  31. října: PhDr. Lubomír Kobrle – Cesta ke 
spokojenosti.

•  30. listopadu: P. Leo Maasburg – Co jsem 
se naučil od Matky Terezy s následnou 
autogramiádou knihy „Momentky ze života 
Matky Terezy“.

PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2016
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Koncerty
•  3. ledna: Česká mše vánoční J. J. Ryby 

v podání spojených chrámových sborů 
z pražských farností.

•  21. února: Kázání na Hoře – oratorium 
Marka Šlechty.

•  3. dubna: Musica pro sancta Cecilia.
•  26. května: Musica Rustica, u příležitosti 

9. výročí posvěcení KCMT.
•  18. září: Alexander Shonert – Židovské 

housle (v rámci Dnů Prahy 11).

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. 

•  27. listopadu: Předvánoční ladění, Vivat Flauto.
•  4. prosince – Staročeské roráty, ZUŠ Křtinská
•  11. prosince – Adventní muzicírování 

s Musicou Rusticou.
•  17. prosince – Staročeské vánoce, kapela. 

Virtuózky s průvodním slovem Alfréda Strejčka.

Na všechny koncerty bylo vstupné dobrovolné.

Divadelní představení
•  6. února: Cirkus Kuskus, Divadlo Marky 

Míkové (v rámci Masopustu na Jižáku).
•  10. března: Moravské pašije, Teátr Víti 

Marčíka (dopolední představení pro základní 
školy, večerní pro veřejnost v rámci postní 
duchovní obnovy).

•  25. května: Jan Horák – Pověsíme jenom 
faráře (scénické čtení z deníků P. Huvara).

•  5. června: Pyšná princezna, divadlo Studna 
(v rámci oslavy Dne dětí).

•  8. října: Malý princ, divadlo Víti Marčíka 
(součást programu Farního dne).

•  26. listopadu: Deset, dvacet, sova – studio 
Damúza, divadlo v rámci Adventního jarmarku. 

•  12. prosince: Setkání před Betlémem, 
divadlo Víti Marčíka (dopolední představení 
pro základní školy).

Taneční odpoledne
nabízíme jednou za měsíc, v neděli 
odpoledne. Program pro všechny, kteří mají 
rádi taneční hudbu a tanec.
•  24. ledna – Koty Swing Band.
•  7. února – Masopustní taneční odpoledne, 

Koty Swing Band.
•  6. března – Koty Swing Band.
•  10. dubna – odpolední taneční čaj ve stylu 

české country, kapela Kuple.
•  1. května – Májové taneční odpoledne, Koty 

Swing Band.
•  23. října – odpolední taneční čaj ve stylu 

české country, kapela Kuple.
•  6. listopadu – The fi ve 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: Robert Filip – výstava obrazů.



5

•  leden – březen: Věra Vyčítalová – obrazy.
•  duben – květen: sdružení Berkat – výstava 

fotografi í.
•  květen – červen: Světla Černíková – výstava 

fotografi í. 
•  srpen – září: Matka Tereza.
•  září – listopad: Praha, 21. srpen 1968, 

fotografi e Bohumila Dobrovolského.
•  prosinec: Robert Filip – výstava obrazů.
•  prosinec: Výstava papírových betlémů 

sestavených Petrem Kleňhou.

Výtvarné dílny pro rodiny
•  12. června: Sklo v keramice

(pod vedením Jany Domšové).
•  11. prosince: Vánoční radosti

(pod vedením Jany Domšové).

Farní výlety
•  Několikrát ročně se koná farní turistický 

výlet po okolí Prahy.

Samostatně pořádané akce
(farní i pro širokou veřejnost)
•  15. ledna: Díky za dobro (společenské 

setkání s poděkováním dobrovolníkům 
působícím ve farnosti).

•  15. ledna: Farní ples. 
•  12. února: Střední Asie – misionáři nejsou 

jenom v Africe (povídání s promítáním 
o nevšedním putování s Petrem Kokaislem).

•  11., 18., 25. února a 3. března: Jak budovat 
pozitivní vztahy – osvobození přítomnosti 
od vlivu minulosti (postní duchovní obnova 
pod vedením P. Jána Halamy).

•  14. 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.

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

•  březen: Proč křesťané slaví Velikonoce? – 
interaktivní program pro kolektivy 3. tříd ZŠ. 

•  30. dubna – farní pouť k Bráně 
milosrdenství v kostele Nejsvětějšího srdce 
Páně na Vinohradech.

•  15. května: poutní setkání s bohoslužbou slova 
u kaple sv. Jana Nepomuckého na Hájích.

•  10. června: Noc Kostelů s programem 
v obou kostelích (komentované prohlídky, 
výstupy na věž, vystoupení žáků ZUŠ 
Křtinská a dětského sboru Mendy, čtení 
z Bible, zpěvy z Taizé, možnost rozhovoru 
s knězem, nákupu křesťanské literatury 
a posezení v kavárně CafeTerezie).

•  14. září: Modrobílá neděle – společná 
oslava svatořečení Matky Terezy, patronky 
našeho Komunitního centra.

•  od 5. října: Kurzy Alfa – cyklus 10 
přednáškových večerů, jejichž cílem je 
seznámení příchozích s křesťanskou vírou.

•  8. 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 Malý princ (V. Marčík).

•  12. října: Pastorační návštěva kardinála 
Mons. Dominika Duky navazující na žehnání 
kříže na chodovském hřbitově s následnou 
besedou pana kardinála s farníky.

•  2. listopadu: Dušičková pobožnost na 
chodovském hřbitově.

•  listopad: akce s farní mládeží – jízda 
Pendolinem se strojvedoucím v kabině, 
víkendovka na faře.

•  říjen až listopad: Manželské večery (cyklus 
přednášek s večeří pro manželské páry) 

JEDNORÁZOVÉ AKCE
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s cílem podpoření manželských vztahů. 
Manželských večerů se zúčastnilo 10 párů, 
což odpovídá maximální kapacitě prostoru 
ve farním sále. 

•  29. listopadu, 6., 13., 20. prosince – 
Adventní duchovní obnova (P. Michael Špilar 
na téma „Škola modlitby s Jeanne Guyon“). 

•  1., 8. a 15. a 22. prosince: Rorátní mše sv. 
v kapli Matky Terezy v 6.45 hod.

•  prosinec: akce s farní mládeží – návštěva 
divadla.

•  prosinec: Proč křesťané slaví Vánoce? – 
interaktivní program pro kolektivy 3. a 4. 
tříd ZŠ – programu se zúčastnilo 8 tříd 
jihoměstských základních škol. 

•  prosinec: projekt Vánoce dál, umožňující 
dětem ze sociálně slabých rodin najít pod 
stromečkem vytoužený dárek. Do projektu 
se zapojilo 60 dobrodinců z farních řad. 

•  22. prosince: Výstava papírových betlémů 
s komentářem P. Kleňhy, který papírové 
betlémy sestavil.

•  23. prosince: společná výprava pro 
Betlémské světlo.

Akce ve spolupráci
•  2.–10. ledna: Tříkrálová sbírka (spolupráce 

s Farní charitou Praha 4 – Chodov).
•  6. února: Masopust na Jižáku aneb „Pod 

vodou i na vodě je živo“, masopustní 
průvod od stanice Opatov ke KCMT, 
představení lidových tradic, soutěže pro 
děti, divadelní představení pro děti (akce ve 
spolupráci s KC Zahrada).

•  13. února: Den nemocných, mše svatá 
s udílením svátosti nemocných, kulturní 
program – vystoupení Baletní školy Olgy 
Kindlové (spolupráce s Farní charitou 
Praha 4 – Chodov).

•  14. května: Setkání motorkářů 
s požehnáním.

•  5. června: Balónková oslava Dne dětí 
(s MC Domeček a Křesťanským sportovním 
klubem).

•  13. března a 20. listopadu: křížová cesta na 
Petřín (se Sdružením křesťanských seniorů).

•  5. prosince: Mikulášská nadílka (s KSK).
•  26. listopadu: Tradiční adventní jarmark, 

možnost nákupu originálních dárků pro své 
nejbližší, koncert pěveckého sboru Ptáčata 
a sboru Mendy, divadlo pro děti Deset-
dvacet-sova! (s MC Domeček).

•  kurzy přípravy na manželství (s Rodinným 
centrem Praha). 

•  1. prosince: koncert skupiny Beracha 
v rámci vernisáže výstavy obrazů Roberta 
Filipa (spolupráce s Církví bratrskou).

Ostatní zajímavé akce
•  17. března – Setkání vdov s promluvou 

biskupa Pavla Posáda.
•  28. dubna: prezentace knihy reálných 

příběhů z domácí péče „Sestřičky na 
cestách“, autorky Evy Černé, ředitelky Farní 
charity Praha – Chodov.

•  7. června, 4. října: Jak vychovávat kluky 
a nepřijít o rozum – seminář pro rodiče 
(Rodinné centrum Praha). 
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•  16. června: Pomáhání nebolí (večer na 
podporu dobrovolnictví v nemocnicích, 
pořádaný Dobrovolnickým programem 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady).

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

•  14. srpna: Vietnamská katolická komunita – 
slavnostní mše sv.

•  28. října: kulturně – duchovní festival pro 
celou rodinu Modlitba za domov pořádaný 
Ekumenickou radou církví (program pro 
celou rodinu, loutkové divadlo Princezna 
a drak, koncert skupiny Nezmaři).

•  11. listopadu: benefi ční koncert 
Komunitního centra Motýlek, podporující 
děti s handicapy (koncert šansonů Veroniky 
Gajerové s průvodním slovem Ester 
Janečkové).

•  14. prosince: koncert pražské mobilní zvo-
nohry 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).

Aktivity pro děti:
•  výuka náboženství pro děti probíhá každý 

týden pod vedením 7 katechetů, faráře 
a farního vikáře v sedmi skupinách podle 
věku. O výuku náboženství ve školním roce 
2016/17 projevilo zájem 80 dětí. 

•  kurzy keramiky pro děti pod vedením Jany 
Domšové.

•  tanečky na lidové písně při klavíru pod 
vedením paní Simonové.

•  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 konají se zde i schůzky skautských oddílů 
Sněhová vločka.

•  pravidelně každý rok pořádá KSK pro 
děti z farnosti i z okolí letní dobrodružný 

tábor (ve spolupráci se skautským oddílem 
Sněhová vločka).

Aktivity pro dospělé 
•  Páteční setkání (nejen) seniorů 

s bohoslužbou slova v kapli KCMT 
a následným posezením u kávy a čaje. 

•  Biblická hodina s P. Ladislavem Součkem 
(leden až červen) a s P. Michalem Prívarou 
(září až prosinec).

•  Setkání Život z víry vedená jáhnem Pavlem 
Urbanem. 

•  Večery chval – poslední úterý v měsíci 
v kostele sv. Františka.

•  Skupinové protahovací cvičení (2x týdně 
v období leden až červen, říjen až prosinec).

•  Kurzy keramiky pro dospělé pod vedením 
Jany Domšové (leden až červen).

•  Pokračovací kurz trénování paměti (5 lekcí 
v termínu únor až březen) pod vedením 
paní Brožíkové.

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

Společenství
•  Maminky na mateřské dovolené se scházejí 

každou středu dopoledne u sv. Františka.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
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•  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.

•  KSK (Křesťanský sportovní klub).
•  SKS (Společenství křesťanských seniorů).
•  Společenství manželů.
•  Setkání salesiánských spolupracovníků.
•  V postní době se každou středu v KCMT 

a každý pátek v kostele sv. Františka z Assisi 
koná křížová cesta vedená jednotlivými 
farními společenstvími.

•  Farní schola u sv. Matky Terezy a Kytarová 
schola II.

•  Farní schola u sv. Františka.
•  Kytarová schola (pro studentské mše).

Knižní obchůdek
Každé nedělní dopoledne je v KCMT 
otevřen obchůdek s (nejen) křesťanskou 
literaturou. Nabízíme zejména knihy 
vydané Karmelitánským nakladatelstvím, 
nakladatelstvím Doron a Návrat domů. Také 
prodáváme mešní vína, výrobky z chráněných 
dílen (Český západ, Fokus, Domov sv. rodiny) 
nebo znevýhodněných skupin.

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. komunita Bétel, Siriri, Gatebo, 
Bez mámy, Domov sv. rodiny, Lékořice o.p.s., 
Karmel sv. Josefa).

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 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. Dobrovolnické 
dny jsou zakončeny společným obědem. 
Dobrovolníci jsou pravidelně kontaktováni 
a informováni o potřebných činnostech 
prostřednictvím e-mailové korespondence, 
nástěnky nebo farního časopisu. 
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 20 dobrovol -
níků, někteří z nich i z řad mládeže. Navště-
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vují klienty, chodí s nimi na vycházky, čtou 
jim a pomáhají s doprovodem na bohoslužby. 
Koordinaci má na starosti Pavel Tvrdý 
a pracovníci domovů seniorů. V domově pro 
seniory Donovalská se připravuje prostor nové 
kaple, k jejímuž posvěcení dojde 14. září 2017.

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 600-1000 ks. Letáky 
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 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 
upozorňujeme také formou bannerů 
vyvěšených na budově KCMT či kostela 
sv. Františka. 
Díky příspěvku F-nadace byly vyhotoveny dva 
bannery, které informují o konání kurzu Alfa 
v naší farnosti. Jeden formou trvalého polepu 
na vývěsce KCMT a druhý byl umístěn na 
budově v čase konání kurzu Alfa. 

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 2016 zde bylo téměř 500 
sledujících. Vybrané akce zveřejňujeme na 
webových nebo facebookových stránkách MČ 
Praha 11. Některé akce jsou umisťovány i na 
stránky 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, 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 
zejména z Jižního Města, bytová družstva, 
MČ Praha 11, církevní organizace, neziskové 
organizace a podnikatelské subjekty. Foyer 
nebo sál také nabízíme pro uspořádání 
rodinných oslav nebo svateb.
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NÁKLADY

Spotřebované nákupy 1 239 880

• materiál pro bohoslužebné účely a pro pastoraci 292 145

• ostatní materiál 245 333

• energie (elektřina, plyn, voda) 473 903

• zboží (kavárna, knižní obchůdek, noviny) 228 499

Nakupované služby 713 165

• opravy, udržování 395 241

• honoráře (kulturní a vzdělávací programy v KCMT) 142 916

• telefon a internet 27 632

• revize přístrojů a zařízení 38 748

• ostatní služby (např. účetnictví atd.) 108 628

Mzdové náklady (dohody o provedení práce) 202 831

Ostatní náklady 1 303 506

• úroky 394 411

• odvody sbírek do AP 219 351

• příspěvek do svépomocného fondu AP 314 491

• příspěvek do mzdového pastoračního fondu AP 328 000

• pojištění, ostatní náklady 47 253

Odpisy 2 974 613

Náklady celkem 6 433 995

VÝNOSY

Tržby za vlastní výkony a zboží 1 902 228

• tržby z pronájmů 1 353 201

• tržby ze služeb a zboží 549 027

Výnosy z kostelních sbírek, dary, dotace 1 845 755

• sbírky 801 379

• účelové sbírky vyhlášené arcibiskupem 219 351

• dotace (MČ P11, Ministerstvo kultury) 119 000

• dary 706 025

Ostatní výnosy 13 839 864

• příspěvek AP z fondu pastorace 13 815 902

• ostatní výnosy 23 962

Výnosy celkem 17 587 847

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 11 153 852

VÝKAZ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
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Provedené větší opravy

•  Došlo k výměně další části vadné hydroizolace 
střechy KCMT, tentokrát střechy nad foyer, 
v celkové částce 262 tis. Kč. 

•  Rovněž se podařilo vyřešit mnohaleté 
zatékání do suterénní místnosti, která 
sloužila jako klubovna skautského 
oddílu. Díky tomu bylo možno uskutečnit 
dlouhodobě plánovaný přesun klubovny 
skautského oddílu Sněhová vločka 
a Křesťanského sportovního oddílu VOSA do 
jiné, větší místnosti.

•  V kostele sv. Františka bylo za 79 tis. Kč 
opraveno napojení ústředního topení z lodi 
kostela do zázemí. 

•  Do opravy farního auta, Škody Fabie, bylo 
nutno zainvestovat 18 tis. Kč

Investiční výdaje

•  Zdokonalení ozvučení sálu KCMT v částce 
46 tis. Kč (fi nancováno z větší části z darů 
pro tento účel)

•  Truhlářské práce v KCMT ve výši 34 tis Kč 
(velká vestavná skříň pro uskladnění 
katechetických potřeb a další úložné 
prostory v kancelářích KCMT). 

•  Výměna některých dosloužilých 
elektrospotřebičů (pračky, lednice) v celkové 
výši 21 tis. Kč

•  Nová sekačka na trávu za 6 tis. Kč

•  Dvě lavičky a stojan na kola před budovou 
KCMT (10 tis. Kč)

•  Dvě velké várnice na horké nebo studené 
nápoje (6 tis. Kč).

Ostatní

•  Od dubna 2016 se účastí v aukci dodavatelů 
energií podařilo snížit náklady na elektřinu 
o 5 % a plyn o 20 %. 

•  Změnou pojišťovny došlo k úspoře 20 % 
ročních nákladů na pojištění budov 
a majetku farnosti a také většího rozsahu 
krytí v případě škodných událostí.

•  Pokud odhlédneme od získaného 
mimořádného příspěvku z fondu pastorace, 
byla struktura výnosů v roce 2016 
následující: 54 % tvořily příjmy z pronájmů 
prostor a poskytovaných služeb, 42 % 
výnosy ze sbírek a individuální dary a 4 % 
tvořily dotace. 

•  Sbírka na nová okna v kostele sv. Františka 
– v roce 2016 se pro tento účel vybralo 
33.000 Kč. 

•  Kulturní a společenské programy, které 
farnost nabízí jihoměstské veřejnosti, 
byly v loňském roce podpořeny dotací od 
městské části Praha 11 ve výši 79.000 Kč. 
Ministerstvem kultury byl částkou 40.000 Kč 
podpořen projekt Divadlo rozšiřující 
obzory, kterým jsme nabídli veřejnosti 
a jihoměstským základním školám divadelní 
představení prezentujících křesťanské 
hodnoty. Další dotaci farnosti poskytla 
F-nadace ve výši 5.731 Kč, která byla určena 
na propagaci kurzů Alfa. 

•  Výše bankovního úvěru na výstavbu KCMT, 
který za naši farnost splácí Arcibiskupství 
pražské, k 31. 12. 2016 činila 17.131.231 Kč. 
V současné době se dlužná částka 
každoročně snižuje zhruba o 3 miliony Kč.

Komentář k přehledu hospodaření

V roce 2016 farnost získala od Arcibiskupství pražského mimořádný příspěvek z fondu 
rozvoje pastorace ve výši 13.815.901 Kč. Tento příspěvek byl započten proti dluhu farnosti 
vůči Arcibiskupství pražskému, které za farnost pravidelně splácí úvěr na stavbu Komunitního 
centra. Celá částka byla jednorázově zaúčtována do výnosů a díky tomu bylo dosaženo 
účetního zisku ve výši 11.153.852 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

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

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

Zpracovala: Ing. Karina Juráková, Mgr. Vlasta Hamalová
Schválil: P. ThLic. Michael Špilar

Poděkování
Naše poděkování patří všem, kteří farnost sv. Františka z Assisi v roce 2016 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 příspěvky na nutné opravy obou našich kostelů.

Děkujeme Městské části Praha 11 za poskytnutí dotace ve výši 79.000 na kulturní a společenské 
akce konané v roce 2016 v KCMT. Ministerstvu kultury děkujeme za podporu projektu Divadlo 
rozšiřující obzory ve výši 40.000 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 5.371 na propagaci Alfa kurzů. Rovněž 
děkujeme společnosti Quina, 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
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