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Římskokatolická farnost
sv. Františka z Assisi
Praha 4 – Chodov
Komunitní centrum
Matky Terezy
Praha 4 – Háje

Ř

ímskokatolická 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 všem příchozím nabídnout možnost nalézt společenství s Bohem
a s druhými lidmi - přátele, se kterými je možné sdílet víru i radosti a obtíže života.
Pravidelně nabízíme také kulturní, společenské a vzdělávací programy pro širokou
veřejnost. Naše aktivity se konají v Komunitním centru Matky Terezy na Hájích nebo
v kostele svatého Františka z Assisi a přilehlé faře na Chodově.

Kostel sv. Františka z Assisi
Praha 4 – Chodov

O FARNOSTI
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PROVOZ FARNOSTI

Personální a organizační zajištění

Bohoslužby, svátosti, katecheze a přípravy

• Zaměstnanci
(placeni Arcibiskupstvím pražským)
– farář P. Michael Špilar, 1 úvazek
– farní vikář P. Michal Prívara (do 6/2019),
P. František Čech (od 7/19), 1 úvazek
– ředitelka KCMT
Ing. Karina Juráková, 1 úvazek
– 3 pastorační asistenti Mgr. Vlasta Hamalová,
Václav Šebek, Blanka Šebková
(2x plný úvazek, 1x poloviční).
• Ve farnosti působí 2 trvalí jáhnové,
Mgr. Ladislav Staněk a Mgr. Pavel Urban.
•N
 a příkazní smlouvu: účetní a pomocná organizační
síla.
• Na dohodu o provedení práce: obsluha kavárny, prodavačka v obchůdku s křesťanskou literaturou, úklid.
• Pastorační rada farnosti 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.
• Ekonomická rada farnosti má 5 členů, svou prací
napomáhá hospodaření s majetkem farnosti s péčí
dobrého hospodáře.

• Ve farnosti jsou pravidelně slouženy čtyři nedělní mše
sv. (dvě v kostele sv. Františka, dvě v KCMT). Jedna
z nich je sloužena jako mše sv. pro rodiny s dětmi
(první neděli v měsíci má kněz kázání pro všechny
děti v kostele, ostatní neděle je mimo bohoslužebný
prostor připravena katecheze pro děti ve věku 3-7 let).
• 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.
•K
 aždý 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 vedená trvalým
jáhnem 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.
• Během roku bylo pokřtěno 30 dětí a 10 dospělých.
Ve svátost manželství vstoupily čtyři páry. K prvnímu
svatému přijímání přistoupilo 21 dětí. Biřmováno bylo
19 osob. Sto osob přijalo svátost nemocných.

Novinky ve farnosti

Komunitní centrum
Matky Terezy,
Praha 4 – Háje

• V nákladu 500 ks farnost vydala omalovánky pro děti
nazvané „Čím nás láká jedenáctka aneb Za zajímavostmi Prahy 11“ (kresba Kateřina Zeliňská, grafická
úprava Josef Karhan). Během postní doby byly darovány dětem z farnosti.
• Novinkou v programu byla akce „Zadáno pro dámy,
zadáno pro mámy“ nabízená u příležitosti Dne matek.
Jednalo se o pohodové a inspirativní odpoledne s kulturním programem, chvilkou pro krásu (líčení, tvoření,
vlasové poradenství) a s občerstvením v kavárně.
• Koncem června došlo k personální výměně na pozici
farního vikáře, P. Michala Prívaru vystřídal novokněz
P. František Čech.
• Od října se konaly biblické hodiny „Spolu s biblí
v ruce“ s Pavlou Editou Hercikovou (každé úterý na
faře sv. Františka).
• Konverzace v němčině zdarma v kavárně CafeTerezie
s lektorkou Lenkou Lužnou (1x týdně, od října)
• Před Vánocemi měli farníci možnost si domů objednat vánoční cukroví, vánočky a štoly z Karmelského
kláštera.

• 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 2019/20 projevilo zájem 110 dětí. Během
roku se scházela také jedna skupina přípravy na biřmování.
• Katechumenát – 16 osob (ve třech skupinách) mělo
pravidelná každotýdenní setkávání v trvání 2 hodin.
V každé skupině byl přítomen kněz nebo jáhen.

Počet návštěvníků bohoslužeb
V neděli 6. října 2019 se po pěti letech uskutečnilo na
území celé republiky sčítání návštěvníků katolických
bohoslužeb. Nedělní bohoslužby v naší farnosti navštívilo celkem 1 076 osob. Nedělních mší sv. v KCMT
(9.30 a 11.00 hod.) se zúčastnilo 728 osob, na bohoslužby v kostele sv. Františka (8.00 a 20.00 hod.) přišlo 229 osob. V den sčítání byla u sv. Františka sloužena jedna bohoslužba navíc, určená pro skautský
oddíl. Zúčastnilo se jí 119 osob, z nichž značnou část
tvořily děti a mládež z naší farnosti.
41% návštěvníků tvořili muži, 59% ženy. Ve stejném
poměru vyšla i ekonomická aktivita účastníků, 41%
z nich je výdělečně činných, 59% není. Dětí do 10 let
přišlo 18%, 15% bylo seniorů nad 70 let.
Pro srovnání, při předchozím sčítání v říjnu 2014, byl
celkový počet návštěvníků bohoslužeb 813. Bohu díky
za to, že se naše farní rodina na Jižním Městě rozrůstá. V rámci Pražské arcidiecéze je farnost v rámci
návštěvnosti bohoslužeb druhá nejpočetnější.
Průměrný počet návštěvníků bohoslužeb během všedních dnů je cca 30-40.

Představení
P. Františka Čecha

PŘEHLED ČINNOSTI

n Pastorační programy
Zastavení u Matky Terezy – cyklus přednášek a besed
se zajímavými hosty na různá témata. Koná se pravidelně každý měsíc v sále Komunitního centra.
• 24. ledna / Terezie Kudrnová: Dobrovolníkem
v Kalkatě.
• 21. února / P. Vojtěch Kodet: Mužská spiritualita.
• 7. března / P. Josef Suchár, Tomáš Kutil: Příběh
Neratova.
• 10. května / RNDr. Gabriela Vlková, Th.D.: Izajášovy
písně o služebníkovi.
• 6. května / Martin Jaroš: Sedm let v Kataru.
• 4. června / Ludmila Bohmová: Komenský v zemi bídy,
sedící na sudech zlata.
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svátosti nemocných
• U příležitosti svátku Panny Marie Lurdské (program
dne: mše svatá, společné setkání s občerstvením,
vystoupení písničkáře Petra Maria Lutky (9. 2. 2019).

Ostatní pastorační programy
• Postní bedýnka – možnost seznámit se s novými
lidmi z farnosti.
• Biblické hodiny „Spolu s biblí v ruce“ s Pavlou Editou
Hercikovou (1x týdně, od října).
• Setkání Život z víry vedené jáhnem Pavlem Urbanem
(1x týdně).
• Křížové cesty vedené jednotlivými farními společenstvími (2x týdně v postní době).
• Svatodušní vigilie, 8. 6. 2019 v kostele sv. Františka.
• Zpovědní dny pro dospělé (2x ročně), zpovědní dny
pro děti (4x ročně).
Zastavení u Matky Terezy

Práce s mládeží
• 19. září / Josef Pazderka: Fake News z pohledu novinářské praxe.
• 17. října / Prof. Jan Bednář: Klimatická změna v širších společenských souvislostech.
• 28. listopadu / Dominika Konečná, P. Marek Drábek:
Sexuální zneužívání v širším (nejen církevním)
kontextu.
• 12. prosince / Markéta Kutilová: Od revoluce po světovou válku v Sýrii.

Duchovní obnovy
• Duchovní obnova pro muže na téma: Jonáš a právo
(2. 2. 2019, P. Michael Špilar).
•P
 ostní duchovní obnova na téma „Návrat marnotratného syna (aneb objevit svoji lidskost)“ v kapli Matky
Terezy (tři setkání pod vedením P. Michala Prívary).
• Víkendová duchovní obnova pro ženy z farnosti na téma „Pochválen buď Hospodin, Bůh…“
(29.–31. 3. v trapistickém klášteře v Poličanech,
P. Michael Špilar).
• Kurz výroby biblických postaviček (26.– 27. 4.) pod
vedením Stanislavy Fuchsové.
• Víkendová duchovní obnova pro ženy z farnosti,
téma „Slyš, dcero, pohleď a naslouchej“ (11.–13. 10.
na Svaté Hoře u Příbrami, P. Michael Špilar).
• Ikonopisecký kurz na faře u sv. Františka s Martinem
Damianem (21.–24. 11.) jako jedinečná možnost jak
vstoupit do adventní doby.
• Adventní duchovní obnova na téma „Vtělení, Lidská
důstojnost, Pokora – zdroj života“ (tři setkání v kostele sv. Františka, P. Michael Špilar).
• Čtyři celosobotní setkání pro rodiče dětí z náboženství.

Den nemocných s udílením
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Mládež měla v průběhu roku možnost zúčastnit se
následujících jednorázových akcí:
• do 2. 1. 2019 / Silvestr pro mladé na faře – 17 lidí.
• 9. 2. 2019 / pěší výstup s mládeží na Lysou horu –
21 lidí.
• 16.–24. 2. 2019 / Řím, Assisi a Monte Lussari s ministranty – 9 lidí.
• 15.–17. 3. 2019 / víkendovka pro mladé Čadca –
Kýčera – 19 lidí.
• 13. 4. 2019 / vlakový výlet do Zubrnice pro mladší
ministranty – 6 lidí.
• 18.–22. 4. 2019 / velikonoce pro mladé na faře
– 22 lidí.
• 11. 5. 2019 / výlet na kole pro mladé do Lužné
u Rakovníka – 14 lidí.

Mše svatá – nesení darů

• 25. 5. 2019 / výlet s dětmi z náboženství a jejich rodiči
na Lysou horu (Beskydy) – 18 lidí.
• 29. 6.–14. 7. 2019 / výlet do kláštera a pobytem
u moře Sabaudia pro mladé – 24 lidí.
• 14. 9. 2019 / výlet pro děti 2. stupně ZŠ do Zásmuk
a Kouřimi – 11 lidí.
• 12. 10. / ministrantské diecézní setkání na faře
u sv. Františka – 15 lidí.
• 7. 12. / setkání pro mladší ministranty – 10 lidí.
• 14. 12. / výlet do Kutné Hory pro děti 2. stupně,
návštěva kostelů a výstavy o Jiřím Trnkovi – 2 lidé.

Noc kostelů – Kinobus

Programy pro manželské
a snoubenecké páry
• 7. 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.
• Kurzy přípravy na manželství (organizovány manželi
Zindulkovými a Rodinným centrem Praha), několik
párů také prošlo individuální přípravou.

n Evangelizační programy
Kurzy Alfa, Beta
Na kurzy Alfa konané v roce 2018 navázaly v roce 2019
kurzy Beta, jejichž cílem bylo hlubší porozumění probíraných témat a duchovní růst.

KCMT
• Komentované prohlídky kostela, výstup na věž.
• Divadelní představení Noemova archa v podání loutkového divadla Bubec.
• Scénický tanec umělecké školy Artual.
• Koncert folkové kapely S.R.O.
• „Na vínko s farářem“ – možnost si jen tak posedět
a popovídat si s farářem.
• Kostel „na hraní“ – tvoření pro děti.
• Beseda s malířem Petrem Etlerem.
• Po celou dobu byl otevřen obchůdek s křesťanskou
literaturou a kavárna CafeTerezie.

Programy pro základní školy
• Březen / Proč křesťané slaví Velikonoce? – interaktivní program pro kolektivy 3.– 4. tříd ZŠ.
• Prosinec / Proč křesťané slaví Vánoce? – interaktivní
program pro kolektivy 2.– 4. tříd ZŠ.
Vánočních programů se zúčastnilo 27 tříd, velikonočních 23 tříd ZŠ.

Noc kostelů (24. 5. 2019)
Kostel sv. Františka – program probíhal uvnitř kostela i venku.
• Koncert Pavla Helana.
• Přednášky: „Církev a společnost“ prof. Tomáše
Halíka, „Křesťanství a islám, čeho a koho se máme
bát víc“? dr. Lukáše Noska, „Pornografie – závislost, která se týká také křesťanů“ Mgr. Petra Fuliera.
• KINOBUS DPP – příchozí mohli pod širým nebem
zhlédnout film „Papež František – muž, který drží
slovo“.
• výstava obrazů Petry Šukové nazvaná Noc duše.
• o venkovní občerstvení se postarala „Kavárna pod
nebesy“ z rukou mládeže z farnosti.

nK
 ulturní a společenské
programy
Koncerty
• 6. ledna / Vánoční příběh – tříkrálový koncert v podání
souboru Karamelija.
• 17. března / Pavel Helan, vlídný písničkář.
• 2. června / Koncert tří „S“ – tóny zobcových fléten souborů Vivat Flauto, Lanškrounští pištci, Tibia Pragensis.
• 13. září / Hudební koktejl s příchutí lásky a vášně
– operetní a muzikálové melodie v podání souboru
Karamelija (v rámci Dnů Prahy 11).
• 10. října / Sonrise Mountain Revival Band – koncert
americké bluegrassové skupiny.
• 20. října / La Tromba della divina misericordia –
(dušičkové oratorium) v podání souboru Musica cum
gaudio.
• 13. listopadu / To byl pan Hašler – Jan Vízner, Helena
Krupová.
• 26. prosince / Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání
orchestru a sboru absolventů AG.
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Nedělní taneční odpoledne,
podvečerní tančírny
Nabízíme v neděli odpoledne nebo podvečer všedního dne. Program pro všechny, kteří mají rádi taneční
hudbu a tanec. Konaly se 7x, k tanci a poslechu hrála
skupina „Hvězdný prach“.

Výstavy probíhají v KCMT na chodbách, ve vstupní

hale a ve foyer. Většina z nich je doplněna společenským setkáním při jejich otevření nebo derniéře.

Jarmark

Adventní koncerty
Každoročně nabízíme adventní koncerty, které svým
charakterem korespondují s očekáváním Vánoc –
svátku narození Krista. Konají se v sále KCMT, kostele sv. Františka nebo v kapli Matky Terezy.
• 1. prosince / Veni Emmanuel – koncert souboru
Gemini Musicales.
• 15. prosince / Koncert „vlídného písničkáře“ Pavla
Helana.
• 22. prosince / Veni, veni Emanuel – koncert Českých
madrigalistů.
Na všechny adventní programy bylo vstupné v dobrovolné výši.

Divadelní představení
Nabízíme několikrát ročně ve večerních hodinách
veřejnosti, v dopoledních hodinách pak základním
školám Prahy 11.
• 10. března / Dveře (scénář Jan Zindulka, hraje
ochotnický spolek J.K. Tyla Sezemice).
• 14. dubna / Pašije podle Jana (v podání dětí z dramatického kroužku KSK).
• 26. května / Obří tajemství, divadlo DamDam
(v rámci Posvícení).
• 14. října / Trapas nepřežiju – Michaela Dolinová,
Ladislav Ondřej (2 představení pro ZŠ).
• 10. listopadu / Miláček / Píseň písní (autor Karol
Wojtyla, hrají Lucie Trmíková, Václav Rašilov).
• 14. listopadu / O holčičce, která se ještě nenarodila – divadlo Víti Marčíka.
• 30. listopadu / Žabí příběhy, divadlo DAMDAM
(v rámci Adventního Jarmarku).
• 8. prosince / Vánoční příběh v podání jihočeského
divadla „Já to jsem“ (2 představení pro ZŠ, 1 pro
veřejnost).
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• Leden, únor / Praha „Genius loci“, obrazy a fotografie autorů Veroniky Pilařové a Josefa „Pepina“ Baleka.
• Březen, duben / výstava obrazů Šárky Dvorské
– výstava obrazů Petra Etlera.
• Květen / „Zachytit milost“ – výstava amerického fotografa Ronnieho Mosleye.
• Červen-srpen / obrazy Káji Kůlové.
• Září / obrazy Věry Vyčítalové.
• Říjen-prosinec / Obrazy Lenky Klodnerové.
• Prosinec / výstava keramického betlému dětí
z kroužku keramiky v átriu KCMT.

Keramické dílny pro rodiny probíhají několikrát
ročně pod vedením Jany Domšové.

• 24. března / Za hrnčířským kruhem (výroba misky).
• 14. dubna / Točený talířek a glazování.
• 3. listopadu / „Vytoč se“ – točení na hrnčířském kruhu
a točení šňůrkovou technikou.
• 24. listopadu / „Hrnky brnky“.

n Jednorázové akce
• 2.–6. ledna / Tříkrálová sbírka (ve spolupráci s Farní
charitou Praha 4 – Chodov).
• 27. ledna / Díky za dobro (společenské setkání
s poděkováním dobrovolníkům působícím ve farnosti).
• 18. ledna / Farní ples s kapelou Repete.
• 9. února / Den nemocných, mše svatá s udílením
svátosti nemocných a malým kulturním programem
(ve spolupráce s Farní charitou Praha 4 – Chodov).
• 2. března / Masopust na Jižáku ve stylu tradičního
staročeského masopustu, průvod masek od stanice
Opatov ke KCMT, představení lidových tradic, soutěže pro děti, představení pro děti „Zvířátka a loupežníci“ – divadlo Kubko (ve spolupráci s KC Zahrada).
• 7. dubna / Křížová cesta na Petřín (se Sdružením
křesťanských seniorů).
• 4. května / Setkání motorkářů s požehnáním (ve
spolupráci s motorkáři).
• 12. května / „Zadáno pro dámy, zadáno pro mámy“,
pohodové a inspirativní odpoledne pro ženy u příležitosti Dne matek, koncert písničkářky Evy Henychové,
líčení, tvoření, vlasové poradenství.

• 19. května / poutní setkání s bohoslužbou slova
u kaple sv. Jana Nepomuckého na Hájích.
• 26. května / Jihoměstské posvícení, oslava výročí
posvěcení KCMT. Mše svatá, společné agape, divadelní představení pro menší děti „Obří tajemství –
divadlo DAMDAM, promítání filmu pro mládež.
• 9. června / „Vyhlížíme prázdniny“ – oslava Dne dětí,
odpoledne plné her a soutěží, pohádkové zpívání
s Martinou a Kristýnou (ve spolupráci s MC Domeček
a Křesťanským sportovním klubem).
• 15. června / Udílení svátosti biřmování biskupem
Karlem Herbstem (20 osob).
• 8. září / Modrobílá neděle – společná oslava svátku
patronky Komunitního centra – návštěva bohoslužby
v modrobílém oblečení, v barvách řeholního oděvu
Matky Terezy a promítání filmu „Papež František –
muž, který drží slovo“.
• 5. 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 Pohádka
z budíku (teátr Pavla Šmída).
• 2. listopadu / Dušičková pobožnost na chodovském hřbitově.
• 27. listopadu / Červená středa – nasvícení věže
KCMT červeným světlem – zapojení farnosti do iniciativy připomínající křesťany ve světě, kteří jsou pronásledováni pro svoji víru.
• 30. listopadu / Adventní jarmark, možnost nákupu
originálních dárků pro své nejbližší, společná výroba
adventních věnců, „Dětská vánoční mše“ (baletní
škola Olgy Kyndlové), představení Žabí příběhy (divadlo DAMDAM), keramická dílna pro děti (výroba hliněných rybek se zataveným sklem).
• 5. prosince / Mikulášská besídka (ve spolupráci
s KSK).
Setkání motorkářů
s požehnáním

• prosinec / projekt Vánoce dál, umožňující dětem ze
sociálně slabých rodin najít pod stromečkem vytoužený dárek. Obdarováno bylo 44 dětí.
• 23. prosince / Betlémské světlo pro Jižní Město –
společné pěší putování se světlem z Betléma z kostela sv. Anežky na Spořilově do obou našich kostelů.

Ostatní zajímavé akce organizované
jinými subjekty v sále KCMT
• Filharmoniště – koncerty vážné hudby pro maminky
s malými dětmi (6x ročně).
• Divadlo jednoho herce v podání Stáni Hoškové
věnované osobnostem českých královen (4x ročně,
Krajská rada seniorů hl.m. Prahy).
• Konference společnosti Quip, zabývající se pomocí
lidem se zdravotním postižením (27.–28. dubna
a 12. listopadu).
• Setkání vdov s promluvou biskupa Pavla Posáda
(21. března).
• 7. konference České asociace pro psychoterapii
(11.–13. dubna).
• Koncert u příležitosti Mezinárodního dne dětí v podání
Československého komorního orchestru Praha
(30. května).
• Prague Concert – Red Tour (koncert symfonického
orchestru, komorního orchestru, jazz bandu a sboru,
12. července).
• Vietnamská katolická komunita – slavnostní mše sv.
při příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
(11. srpna).
• Koncert pro Motýlek – benefiční koncert pro děti s mentálním postižením, kapela The Brownies (31. října).
• Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata
„Jak se žilo v antice“ (setkání 1x měsíčně pořádá
Aktivní stáří).
• Koncert Hudební alchymisté císaře Rudolfa II.
v podání souboru Dyškanti, koncert Svatováclavských
slavností, mezinárodního festivalu duchovního umění
(6. října).
• Divadelní zkoušky muzikálu Shrek v sále KCMT (listopad-prosinec).
• Vánoční koncert s překvapením pro seniory, kteří
nechtějí být o svátcích sami (Krajská rada seniorů
hl.m. Prahy, 25. prosince).

n Další pravidelné aktivity
Aktivity pro děti:
• Výtvarné dílny „Tvoříme pro radost“, konají se pravidelně 1x měsíčně ve foyer KCMT. Téma dílny, použité výtvarné techniky i cílová věková skupina je variabilní. V roce 2019 si děti mohly vyzkoušet quilling,
nitěnou grafiku, tvořily velikonoční dekorace, maso7

pustní masky, jarní květináče, tužkovníky, recyklovali
staré CD nebo malovaly PF na kamínky.
• Keramika různých zemí a kultur – kurzy keramiky pro
děti, pořádá keramický ateliér SU-terrén (1x týdně,
leden až červen).
• Dětská schola – zpívání dětí během mše sv. (1x za
měsíc).
• V prostorách KCMT se také pravidelně schází
Křesťanský sportovní oddíl VOSA a dívčí skautský
oddíl Sněhová vločka. KSK pořádá každý rok pro děti
z farnosti i z okolí letní dobrodružný tábor (ve spolupráci se skautským oddílem Sněhová vločka) a zimní
lyžařský výcvik.

• Společná modlitba breviáře – otevřené společenství
se schází ve středu 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.
• YWAM společenství rodin.
• Ve farnosti působí několik schol – farní schola
u sv. Matky Terezy, farní schola u sv. Františka a čtyři
kytarová uskupení.

Aktivity pro dospělé

• Kavárna je otevřena v neděli v čase bohoslužeb,
dále pravidelně 2–3x týdně odpoledne a v podvečer
a také v době programů v KCMT. Zabezpečuje rovněž
občerstvení při velkých akcích, jako jsou plesy apod.
Slouží k vzájemnému setkávání lidí z farnosti i mimo
ni, čímž napomáhá hlavní činnosti farnosti. Kavárnu
provozuje sama farnost a tvoří ji cca 15 zaměstnanců.

• Skupinové protahovací cvičení (2x týdně).
• Kurzy keramiky pro dospělé, keramický ateliér
SU-terrén.
• Kurzy SEN – keramika pro seniory (2x měsíčně).
• V KCMT působí také Sdružení křesťanských seniorů,
které zde 1x měsíčně 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.
• Worship – modlitba mužů se schází každý čtvrtek
v KCMT.
• Místní společenství Hnutí fokoláre se schází každé
první pondělí v měsíci v KCMT.

P. Michal v Cafe Terezie
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Kavárna CafeTerezie

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, křestní svíce,
devocionálie a výrobky z chráněných dílen.

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 Dobrodny – 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.

i v Katolickém týdeníku. Ze Zpravodaje AP čerpá
Rádio Proglas, který taktéž akce farnosti zmiňuje.
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.

„Dobroden“ – práce dobrovolníků

Dobrovolnictví v Domovech seniorů
(Háje a Chodov)
V domovech pro seniory působí 9 dobrovolníků.
Navštěvují klienty, chodí s nimi na vycházky, čtou
jim a pomáhají s doprovodem na bohoslužby.

Benefiční prodeje, sbírky
V adventní době jsme několika neziskovým organizacím poskytli prostory k prodeji výrobků, jejichž
výtěžek byl věnován na dobročinné účely (např. Bez
mámy, Gatebo, Domov svaté rodiny). V listopadu se
konala sbírka pro Mary´s meals s představením činnosti této organizace.

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.
•N
 a 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

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 2019 zde bylo 760 sledujících.
Vybrané akce zveřejňujeme na webových nebo facebookových stránkách MČ Praha 11. Akce jsou umísťovány také 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, jazyková škola JMAK, terapeutické studio MaVeTe, keramický ateliér SU-terrén, učitelé hudby. 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.

Koncert – Karamelija
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Komentář k přehledu hospodaření
Výsledek hospodaření farnosti za rok 2019 je ztráta ve výši 2 mil. Kč. Pokud vyloučíme položku
odpisy a úroky, můžeme konstatovat, že jsme v hlavní činnosti (která odpovídá poslání farnosti,
tj. bohoslužebná a pastorační činnost) dosáhli přebytku 241 tis. Kč a v hospodářské činnosti
(pronájem prostor, provoz kavárny a knižního obchůdku) přebytku ve výši 862 tis. Kč.

VÝSLEDEK hospodaření ZA ROK 2019
NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
• materiál
• energie
• zboží

1 548 306
405 323
743 165
399 818

Služby celkem
• opravy, udržování
• služby pro pastoraci
• telefon a internet
• revize přístrojů a zařízení, účetnictví
• ostatní služby
(honoráře, grafické služby atd.)

1 360 847
871 927
232 665
29 175
72 867

Mzdové náklady
Ostatní náklady celkem
• úroky
• odvody sbírek do AP
• příspěvek do svépomocného fondu AP
• příspěvek do mzdového pastoračního fondu AP
• pojištění, ostatní náklady
Odpisy

320 502
903 623
203 172
161 297
312 827
10 984
215 343
2 966 030

Náklady celkem

7 099 308

154 213

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
• z pronájmů
• ze služeb a zboží

2 740 425
1 685 849
1 054 576

Ostatní výnosy celkem
• sbírky
• dotace (MČ Praha 11, Ministerstvo kultury)
• ostatní výnosy

1 490 222
893 107
201 000
396 115

Přijaté příspěvky (dary)
Výnosy celkem
VÝSLEDEK hospodaření
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802 568
5 033 215
- 2 066 093

Prvokomunikanti

Provedené větší opravy
• Výměna zbývající části vadné hydroizolace na terase
u sálu KCMT si z kraje roku 2019 vyžádala 256 tis. Kč.
• Oprava kotelny v KCMT (z důvodu nefunkčnosti oběhového čerpadla na sálové větvi topení a nutnosti
přidání kotlového oběhového čerpadla pro dostatečnou cirkulaci vody) si v průběhu roku 2019 vyžádala
56 tis., plánovaný nákup bojleru bude uskutečněn až
v roce 2020.
• Broušení a lakování parketu v hodnotě 47 tis. Kč.
• 12. 8. 2019 došlo vlivem úderu blesku do budovy KCMT
k přepětí a poškození elektrické požární signalizace,
elektronického zabezpečovacího systému, ovládání
vzduchotechniky, videotelefonů a domovního telefonu.
Úhrn celkové škody činil 461 tisíc Kč bez DPH. Částka
byla plně kryta z pojištění budovy.

Farní den

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
• Během roku 2019 byla zakoupena multifunkční tiskárna Minolta (28 tis. Kč), myčka nádobí do kuchyně
KCMT (11 tis. Kč) a klimatizace do kanceláře KCMT
v hodnotě 25 tis. Kč.

Ostatní

Farní den

• Kulturní a společenské programy, které farnost nabízí
jihoměstské veřejnosti, byly v roce 2019 podpořeny
dotací od městské části Praha 11 ve výši 91 tis. Kč.
Ministerstvem kultury byl částkou 110 tis. Kč podpořen projekt Živý Jižák.
• Ke konci roku 2019 činil zbytek dluhu vzniklého při
výstavbě KCMT vůči bance 7,8 mil. Kč a 17,2 mil. Kč
vůči Arcibiskupství Pražskému, které v současnosti za
farnost dluh splácí, celkem tedy 25 mil Kč.
• V roce 2019 farnost na žádost Arcibiskupství pražského
uhradila jednu měsíční splátku úvěru (279 tis. Kč)
z vlastních zdrojů.
11

Mše svatá na Boží hod vánoční s P. Františkem

PODĚKOVÁN Í
Naše poděkování patří všem, kteří farnost sv. Františka z Assisi v roce 2019 podpořili modlitbou,
svojí prací, finančně či dalšími způsoby. 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. Srdečné díky také za vaše dary na nutné opravy obou našich kostelů.
Děkujeme Ministerstvu kultury za poskytnutí dotace ve výši 110.000 Kč a Městské části Praha 11 za
finanční podporu kulturních a společenských akcí pro veřejnost ve výši 91.000 Kč. F-nadaci děkujeme
za dotaci ve výši 3.418 Kč na pořízení evangelizačních materiálů. Rovněž děkujeme společnostem
Questa s.r.o. a Fair Trade Centrum a dále JUDr. Jiřímu Matznerovi za poskytnuté finanční dary.
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

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

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
www.kcmt.cz		
Zpracoval:
Ing. Karina Juráková
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