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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 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.

Kostel sv. Františka z Assisi
Praha 4 – Chodov

o farnosti
Personální a organizační zajištění
• Zaměstnanci (placeni Arcibiskup. pražským)
– farář / 1 úvazek
– farní vikář / 1 úvazek
– ředitelka KCMT / 1 úvazek
– 2–3 pastorační asistenti pracující
celkem na 2 úvazky.
• Na příkazní smlouvu: účetní a pomocná
organizační síla.
• Na dohodu o provedení práce: uklízečky,
prodavačka v obchůdku s křesťanskou literaturou,
grafik, fyzioterapeutka, obsluha kavárny.
• 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 dvakrát, kontrolovala
účetní uzávěrku a projednávala důležité
ekonomické záležitosti farnosti. Ekonomickou
radu tvoří šest členů včetně faráře/administrátora
a ředitelky KCMT.

provoz farnosti
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

Komunitní centrum
Matky Terezy Praha 4 – Háje
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 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 22 dětí a ve svátost
manželství vstoupily čtyři páry. K prvnímu svatému
přijímání přistoupilo devatenáct 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 5 párů prošlo individuální přípravou.
Novinky ve farnosti
• 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.

• Dny víry – v červnu 2015 proběhla na území
Prahy týdenní evangelizační akce s cílem oslovit
a zaujmout obyvatele města, představit jim život
místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem
a nabídnout navazující kontakty a program.
Farnost se do programu aktivně zapojila
a s podporou misijní skupiny pod vedením P.
Pavla Mayera, OP. nabídla veřejnosti celodenní
program v rozsahu 5 dnů.
• Taneční odpoledne – od podzimu 2015 nabízíme
v sále KCMT nedělní taneční odpoledne pro
veřejnost v rozsahu 2,5 hodiny. Tento program
proběhl v roce 2015 třikrát, pokaždé s účastí cca
30 osob.
• Nově jsme do programu zařadili komentované
zahájení výstavy papírových betlémů, tento
program se konal návazně na koncert zvonohry
pořádaný každoročně Městskou částí Praha 11
před budovou KCMT
• Základním školám jsme nabídli interaktivní
program pro žáky 3. tříd nazvaný „Proč křesťané
slaví Velikonoce“, kterého se zúčastnilo 5 tříd.
• Podobný program pro ZŠ věnovaný křesťanskému
pojetí Vánoc jsme v roce 2015 rozšířili i pro žáky
4. tříd základních škol. Celkem se ho zúčastnilo
10 tříd jihoměstských základních škol.
• Došlo k obnovení tradice dušičkových pobožností
na chodovském hřbitově, pobožnost se konala 2.
listopadu

přehled činnosti v roce 2015
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.

• 3. prosince: P. Ladislav Heryán – Jak souvisí naše
představy o Bohu s adventem?
Koncerty
• 4. ledna: Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání
spojených chrámových sborů z pražských farností
• 8. března: folková skupina Strunovrat
• 12. dubna: vokální trio Makabara
• 9. září: Stabat mater, Musica cum Gaudio
(v rámci Dnů Prahy 11)
• 19. září: Musica cum gaudio – Stabat Mater
(konaný v rámci Dnů Prahy 11)
• 22. listopadu: Vivat Flauto
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.
• 29. listopadu: duo Arpadua, soprán Iva Ryzová
• 6. prosince – soubor Hájíček ZUŠ Jižní Město
• 13. prosince – soubor Žalozpěv
• 20. prosince – Čeští madrigalisté
Na všechny koncerty bylo vstupné
v dobrovolné výši.
Divadelní představení
• 19. března: Moravské pašije, Teátr Víti Marčíka
(v rámci postní duchovní obnovy)
• 26. listopadu: Trapas nepřežiju, Michaela
Dolinová (představení pro základní školy)
• 28. listopadu: Vánoční hvězda, divadlo Marky
Míkové (představení pro děti v rámci Adventního
jarmarku)
• Divadlo Rybka (představení pro ZŠ)

• 15. ledna: RNDr. Michael Prouza „Vznik a vývoj
vesmíru, skrytá látka a temná energie“

Dny víry – celopražská týdenní
evangelizační akce

• 19. února: P. Tomáš Holub
– Šedá zóna (v rámci postní duchovní obnovy)

• 1. 6. Beseda nad filmem „God’s Not Dead“ (2x)

• 23. dubna: P. Aleš Opatrný
– Má manželství ještě šanci?
• 24. září: PhDr. Jan Jandourek – Otevřená náruč
Evropy
• 1. října: Veronika Barátová
– Není anděl jako anděl
• 4. listopadu: RNDr. Václav Cílek
– Co se děje s vodou?

• 2. 6. „Co může každý člověk poznat o Bohu“ –
přednáška Mgr. Romana Cardala Ph.D.
• „Učiňme člověka“ – divadelní zpracování tří
biblických příběhů
• 3. 6. „Zastavení k novému nadechnutí“ (program
pro maminky)
Hodů la Adonaj – koncert hebrejských písní,
hudební sdružení Tof Toda
• 4. 6. „Zastavení k novému nadechnutí“ (program
pro maminky)

• Slavnost Božího Těla
Modlitba za každého, kdo žije na Jižním Městě
a nese životem něco těžkého
• 5. 6. „Stvořeni světa a místo člověka v něm“ –
program pro ZŠ
• Koncert skupiny ASAF se svědectvím o životě
s Bohem + kázání

Taneční odpoledne
Jednou za měsíc, v neděli odpoledne. Program pro
všechny, kteří mají rádi taneční hudbu a tanec.
• 20. září – Ground Groove
• 18. října – Ground Groove
• 8. listopadu – Koty Swing Band

Výstavy

• 6. února: Farní ples
• 26. února a 5., 12., 26. března: Postní duchovní
obnova (P. Špilar – Předobrazy eucharistie
a symbolika, P. Salvet – Eucharistie a církev,
P. Semela – Přijetí Krista v Těle a Krvi)
• 12. února: Večer pro tebe, pro mě, pro nás
(netradiční večer pro manželské páry s vínem
a večeří), v rámci Národního týdne manželství
• 14. února: Masopustní maškarní rej „Roztáhni
křídla a leť“, průvod a představení lidových tradic,
soutěže pro děti a vystoupení klauna
• březen: Proč křesťané slaví Velikonoce? –
interaktivní program pro kolektivy 3. tříd ZŠ
• 17. května: Pouť u kaple sv. Jana Nepomuckého
na Hájích

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

• 29. května: Noc Kostelů s programem
v obou kostelích

• Leden: SIRIRI – výstava fotografií z misijní činnosti
v Africe

• 29. června: Slavnost sv. Petra a Pavla s následným
setkáním ve farním sále

• Únor – březen: výstava dětských prací na téma
„Rodina mi dává kořeny i křídla“

• 12.–15. dubna: Charitativní burza oblečení
ve farním sále u sv. Františka

• Duben – květen: výstava „Bůh si ho našel“kresby a grafiky akad. malíře Karla Solaříka ke
100. výročí jeho narození

• 3. října: Farní den – na zahradě u kostela
sv. Františka a ve farním sále, vč. přednášky
s promítáním P. Mecla o Turínském plátně

• Květen–červen: výstava amatér. prací Madony“

• 2. listopadu: Dušičková pobožnost na
chodovském hřbitově

• Září – listopad: výstava barevných fotografií
Jaroslava Hodíka – „Hledání a nalézání II.“
• Listopad – prosinec: Robert Filip – výstava
olejových pláten
• Prosinec: Výstava papírových betlémů sestavených
Petrem Kleňhou

Výtvarné dílny pro rodiny
• 24. května: Mozaikové zrcadlo
(pod vedením Jany Domšové)
• 28. listopadu: Keramická dílna – Divutvorný hrnec
(pod vedením Jany Domšové)

akce
Samostatně pořádané akce
(farní i pro širokou veřejnost)
• 1–2. ledna 2015: lokální program Evropského
setkání Taizé v KCMT i v kostele sv. Františka
• 18. ledna: Díky za dobro (společenské setkání
s poděkováním dobrovolníkům působícím ve
farnosti)

• 21. června: Setkání farníků s grilováním

• 19. listopadu: „Uprchlíci“ – diskusní stůl se
zajímavými hosty (PhDr. Eva Dohnalová, Mons.
Tomáš Holub, Ing. Jiří Štyler – starosta MČ Praha
11, Chima Youseffová)
• 5., 12., 19., 26. října a 2., 9., 23., 30. listopadu:
Manželské večery (cyklus přednášek s večeří pro
manželské páry) s cílem podpoření manželských
vztahů
• Prosinec: Proč křesťané slaví Vánoce? – interaktivní
program pro kolektivy 3. a 4. tříd ZŠ
• 1., 8., 22. prosince – Adventní duchovní obnova (P.
Michael Špilar na téma „Anděl Páně“)
• 16. prosince: Výstava papírových betlémů
s komentářem P. Kleňhy
• 4., 11. a 18. prosince: Mše s roráty v 6:45

Akce ve spolupráci
• 3.–11. ledna: Tříkrálová sbírka (spolupráce s Farní
charitou Praha 4 – Chodov)
• 7. února: Den nemocných (spolupráce s Farní
charitou Praha 4 – Chodov)

• 9. května: Setkání motorkářů s požehnáním

Aktivity pro dospělé

• 7. června: Balónková oslava Dne dětí (s MC
Domeček a Křesťanský sportovní klub)

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

• 22. března a 29. listopadu: křížová cesta na Petřín
(se Sdružením křesťanských seniorů)

• Biblická hodina s P. Ladislavem Součkem

• 5. prosince: Mikulášská nadílka (s KSK)

• Setkání Život z víry vedená jáhnem
Pavlem Urbanem

• 28. listopadu: Tradiční adventní jarmark
s divadlem pro děti (s MC Domeček)

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

• 2 kurzy přípravy na manželství
(s o. s. Rodinné centrum Praha)

• Kurzy keramiky pro dospělé pod vedením Jany
Domšové

Ostatní zajímavé akce

• Kurz trénování paměti (8 lekcí v termínu říjen až
prosinec)

• 29. března: Bachovy pašije (KSK)
• 25. července: Pouť k Božímu milosrdenství –
výchozí bod
• 16. srpna: Vietnamská katolická komunita –
slavnostní mše sv.
• 28. října: kulturně – duchovní festival pro celou
rodinu Modlitba za domov
(Ekumenická rada církví)
• 25. října: koncert „Na vodě psáti“
(Lucie Rozsnyo, Miloslav Študent)
• 16. 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 (o. s.
Aktivní stáří)

pravidelné aktivity
Aktivity pro děti:
• Výuka náboženství pro děti probíhá každý týden
pod vedením 5 katechetů, faráře a farního vikáře
v sedmi skupinách podle věku
• 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)
• V prostorách KCMT se také pravidelně schází
Křesťanský sportovní oddíl VOSA a konají se
zde i schůzky skautských oddílů Sněhová vločka
a Skauti sv. Jiří.
• Pravidelně každý rok pořádá KSK pro děti
z farnosti i z okolí letní dobrodružný tábor
(v roce 2015 ve spolupráci se skautským oddílem
Sněhová vločka)

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 ČR.

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 koná křížová
cesta vedená jednotlivými farními společenstvími.

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

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.

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. Domov sv. rodiny,
komunita Bétel, SIRIRI, Farní charita, Lékořice).

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. 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)
• Od podzimu zde působí 25 dobrovolníků.
Navštěvují klienty, pomáhají s doprovodem na
bohoslužby. Koordinaci má na starosti Pavel Tvrdý
a pracovníci domovů seniorů. V roce 2015 jsme měli
pro dobrovolníky z DS Háje (včetně Církve bratrské)
supervizi a vánoční setkání v DS Háje.

Propagace
Aktivity farnosti propagujeme následujícími
způsoby:

• 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 jsou zmiňovány i tam.
Banery: Na konání koncertů, divadelních
představení, tanečních odpolední, Noci kostelů
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
2015 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, MC Domeček, IT firma
jPower8 (v období leden až listopad), 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.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015
NÁKLADY
spotřebované nákupy
materiál
energie
zboží
služby
opravy, udržování
služby pro pastoraci
telefon a internet
revize přístrojů a zařízení,
účetnictví
ostatní služby
(honoráře umělců,
grafické služby, ostatní)
mzdové náklady
ostatní náklady
úroky
odvody sbírek do AP
příspěvek do svépomocného
fondu AP
příspěvek do mzdového
pastoračního fondu AP
pojištění, ostatní náklady
odpisy
Náklady celkem

905 825
478 632
317 478
109 715
997 395
659 558
90 623
33 415
59 777

154 022
178 092
1 492 724
538 206
199 382
144 291
224 490
386 355
2 960 539
6 534 575

	VÝNOSY
tržby za
vlastní výkony a zboží
tržby z pronájmů
tržby ze služeb a zboží
přijaté příspěvky (dary)
ostatní výnosy
sbírky
dotace, příspěvky
ze svépomocného fondu
ostatní výnosy
	Výnosy celkem
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

2 068 061
1 796 423
271 638
553 427
1 772 694
1 011 230
684 000
77 464
4 394 182
– 2 140 393

Komentář
k přehledu hospodaření
Provedené větší opravy
• V KCMT jsme pokračovali ve výměně hydroizolace
střechy nad další částí budovy, náklady
v roce 2015 činily 419 tis. Kč, jejich část byla
hrazena příspěvkem ze svépomocného fondu
Arcibiskupství Pražského.
• V zadní části kostela sv. Františka byla vyměněna
okna do kluboven a zákristie v částce 114 tis. Kč.
Investiční výdaje
• Nákup čistícího stroje pro úklid prostor KCMT
(49 tis.), který nám umožnil úsporu mzdových
nákladů na úklid
• Nové úložné prostory v kuchyňce KCMT
a vytvoření nového kuchyňského zázemí pro akce
v suterénní velké klubovně (celkem 30 tis. Kč)
• Nový dataprojektor s dostatečnou světelností pro
sál KCMT (21 tis. Kč)
• Zdokonalení ozvučení v sále a kapli KCMT
(celkem 20 tis. Kč)
• Nová lednice do sálu u sv. Františka (6 tis. Kč)
• Nový počítač (5 tis. Kč)
Ostatní
• Hospodaření farnosti skončilo stejně jako
v předchozích letech ztrátou, především z důvodu
vysokých odpisů z investice stavby KCMT.
• Změnou dodavatele energií a výměnou osvětlení
na technologii LED se oproti minulému roku
podařilo snížit náklady na energie o 30%
• Novou nákladovou položkou je od roku 2015
příspěvek do mzdového pastoračního fondu
Arcibiskupství pražského. Každá farnost tak
přispívá na platy pastoračních asistentů, kteří
v dané farnosti působí.
• Tržby z pronájmu prostor KCMT, z poskytovaných
služeb a prodaného zboží meziročně vzrostly
o 235.000 Kč (13%).
• Ze svépomocného fondu AP jsme čerpali 600 tis.
Kč na pokrytí nákladů na novou izolaci střechy
KCMT, které jsme museli v minulých dvou letech
vynaložit.
• V lodi kostela sv. Františka bude nutné vyměnit
vnější okna, očekávaná cena této výměny je 511
tis. Kč, do konce roku 2015 se pro tento účel
vybralo 76.500 Kč.
• Od městské části Praha 11 jsme čerpali dotaci na
jednotlivé kulturní akce a programy v celkové výši
72.000 Kč.
• Výše bankovního úvěru na výstavbu KCMT, který
za naši farnost splácí Arcibiskupství pražské, na
konci prosince 2015 činila 20.089 tis. Kč.

Poděkování
Naše poděkování patří všem, kteří farnost sv. Františka z Assisi v roce 2015 podpořili finančně či
jiným způsobem. Jsme rádi, že vám rozsah a kvalita pastoračních aktivit, kulturních a vzdělávacích
programů určených široké veřejnosti na největším pražském sídlišti leží na srdci.
Děkujeme Městské části Praha 11 za poskytnutí dotace ve výši 72.000 na vybrané kulturní
a společenské akce konané v roce 2015 v KCMT. Náš dík patří také F-nadaci za poskytnutí příspěvku
ve výši 5.371 na propagaci Alfa kurzů, které se budou ve farnosti konat na podzim 2016.
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
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
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