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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 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. 

 

 

 

O FARNOSTI 
Personální a organizační zajištění 

 Zaměstnanci (placeni Arcibiskupstvím pražským) 

o farář P. Michael Špilar, 1 úvazek 
o farní vikář P. František Čech, 1 úvazek 
o ředitelka KCMT Ing. Karina Juráková, 1 úvazek 
o 3 pastorační asistenti Mgr. Vlasta Hamalová, Václav Šebek, Blanka Šebková (2x plný úvazek, 1x 

poloviční) 

http://maps.google.cz/maps?q=Na+Sádce+18,+Praha&hl=cs&ie=UTF8&ll=50.031878,14.502817&spn=0.00129,0.002411&sll=50.032005,14.502945&layer=c&cbp=13,33.19,,0,0.06&cbll=50.031877,14.502817&brcurrent=5,0,0&hnear=Na+sádce+1296%2F18,+149+00+Praha+4-Chod
http://www.kcmt.cz/res/data/000135.pdf
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 Ve farnosti působí 2 trvalí jáhnové, Mgr. Ladislav Staněk a Mgr. Pavel Urban.  

 Na příkazní smlouvu: účetní a pomocná organizační síla. 

 Na dohodu o provedení práce: obsluha kavárny, prodavačka v obchůdku s křesťanskou literaturou, 

technické zajištění YouTube přenosů, úklid. 

 Pastorační rada farnosti má devatenáct členů a sešla se během roku třikrát. V součinnosti 

s duchovním správcem se aktivně zapojila do přípravy farních akcí a rozpracovala pastorační plán pro 

celý rok, který ale kvůli pandemii Covid-19 mohl být realizován ve značně omezené míře. 

 Ekonomická rada farnosti má 5 členů, svou prací napomáhá hospodaření s majetkem farnosti s péčí 

dobrého hospodáře. 

 

 

 

Vliv pandemie onemocnění Covid-19 na chod farnosti  

Provoz a aktivity farnosti byly pandemií Covid-19 výrazně ovlivněny. Po značnou část roku platil v celé 

republice nouzový stav, který omezoval volný pobyt osob a možnost shromažďování. Veřejné bohoslužby 

byly od poloviny března zakázány, umožněna byla pouze individuální duchovní péče, od konce dubna byla 

fyzická účast na bohoslužbách povolena, ale početně redukována vládními nařízeními. Kvůli zákazu 

shromažďování osob farnost nemohla po většinu roku pořádat kulturní či společenské akce s fyzickou účastí 

diváků. Programy, u kterých to bylo možné, byly přesunuty do online prostoru. Za tímto účelem vznikl 

v březnu 2020 farní YouTube kanál s názvem kcmtpraha.  
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PROVOZ FARNOSTI 
Bohoslužby, svátosti, katecheze a přípravy 

 

Mimo pandemickou dobu jsou ve farnosti 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. 

Ve čtvrtek se také koná mše sv. v Domovech pro seniory (Milíčov a Donovalská), v DS Milíčov také 2x měsíčně 

sobotní bohoslužba slova. V době pandemie byla v Domovech pro seniory nabízena pouze individuální 

duchovní péče.  

V pátek je v KCMT sloužena 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 době zákazu veřejných bohoslužeb byla sloužena pouze jedna bohoslužba denně přenášená na YouTube 

kanál.  

 

 

Během roku bylo pokřtěno 22 dětí a 5 dospělých a 1 osoba byla přijatá do katolické církve. Ve svátost 

manželství vstoupilo 7 párů. Pohřbů se konalo 10. K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 17 dětí. Sto osob 

přijalo svátost nemocných.  
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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 2020/21 projevilo zájem 123 dětí. Během roku 

se scházela také jedna skupina přípravy na biřmování (17 osob) a katechumenátu (7 osob). V době zákazu 

shromažďování osob probíhala výuka náboženství distančně prostřednictvím online platforem.  

 

 

 

Počet návštěvníků bohoslužeb 

V době „předkovidové“ navštěvovalo naši farnost každou neděli cca 1100 osob (údaj z posledního celostát-

ního sčítání účastníků katolických bohoslužeb konaného v roce 2019), během všedních dnů cca 30-40 osob. 

V rámci Pražské arcidiecéze byla farnost v rámci návštěvnosti bohoslužeb druhá nejpočetnější.  

V souvislosti s pandemií Covid poklesl počet návštěvníků bohoslužeb na jednu čtvrtinu bývalého počtu. U 

přenosů nedělních bohoslužeb na YouTubu jsme zaznamenali průměrně více než 300 zhlédnutí. 

 

Novinky ve farnosti 

 V březnu 2020 byl založen YouTube kanál farnosti jako reakce na nemožnost fyzické účasti osob na 
bohoslužbách. Většina aktivit farnosti se postupně přesunula do online prostoru, nejprve bohoslužby, 
po té další programy, např. Zastavení u Matky Terezy či kulturní akce. Další druhy programů vznikly už 
cíleně pro server YouTube.  

 Farnost byla oslovena Českou televizí, zda by v době pandemie ve svých prostorách umožnila natáčení 
mimořádných přímých přenosů nedělních bohoslužeb, v jejichž vedení by se střídaly jednotlivé 
křesťanské církve působící v České republice. Celkem v roce 2020 proběhlo 15 televizních přenosů 
(první se konal 22. 3. 2020). O vedení bohoslužeb se spolu s katolickou církví podělily tyto křesťanské 
denominace: Českobratrská církev evangelická, Církev bratrská, Církev československá husitská, 
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Pravoslavná církev, Evangelická církev augsburského vyznání. Televizní přenosy bohoslužeb z KCMT 
zhlédlo za rok 2020 více než milion diváků.  

 

 

 

 Pro Noc kostelů, kdy nebylo možné uskutečnit hromadné komentované prohlídky našich kostelů, 
vznikly videoprohlídky KCMT a kostela sv. Františka, na jejichž tvorbě se významnou měrou podíleli 
místní farníci. 

 Nový program Setkání nad evangeliem – čtvrteční společné zamyšlení nad evangeliem následující 
neděle pod vedením farního vikáře 

 Koupí stolečků se slunečníky získala kavárna Café Terezie možnost posezení a občerstvení venku „na 
zahrádce“. 

 

YouTube kanál/kcmtpraha 

Od svého vzniku v březnu 2020 do konce roku se k odběru přihlásilo 570 odběratelů. Postupem času bylo 
vytvořeno 9 playlistů, do kterých jsou rozčleněny programy farnosti nabízené v online prostoru.  

1. Mše a bohoslužby slova – záznamy živých přenosů mší svatých. Po měsíci od přenosu je video kráceno 
pouze na bohoslužbu slova a kázání. Během roku byly bohoslužby přenášeny na YouTube každý den, 
později 2x týdně.  

2. Knižní koutek – krátké ukázky z knih se zamyšlením  

3. Podcasty a rozhovory  

4. Zastavení u Matky Terezy  

5. Modlitby chval – přesun pravidelných večerů chval od sv. Františka na YouTube  

6. Projekt Otevřený kostel – koncerty, divadla, přednášky konané díky podpoře Ministerstva kultury 

7. Projekt Jižní Město žije – kulturní programy uskutečněné s dotační podporou Městské části Praha 11  

8. Duchovní obnovy 

9. Katecheze pro děti – nedělní katecheze s dětmi, a nejen pro děti, s pomocí textilních biblických 
postaviček. 
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PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2020 
 

Pastorační programy 

Zastavení u Matky Terezy – cyklus přednášek a besed se zajímavými hosty na různá témata. Koná se 
pravidelně každý měsíc. Od dubna se mohly konat pouze online prostřednictvím YouTube kanálu, díky čemuž 
mohlo jednotlivé přednášky v libovolném čase vyslechnout velké množství posluchačů (až 2.200 zhlédnutí). 

23. ledna  P. Josef Prokeš: Věřit? V dnešní době? S autogramiádou knihy „Pán se stará“.  

6. února PhLic. Kateřina Lachmanová: Krize jako šance 

5. března Jakub Heller: Působení církve Šinčchondži v Česku 

7. května Martin Damian: Okno do nebe - setkání s ikonami.  

20. května Mikuláš Minář, Jiří Zajíc: O aktivním občanství s aktivními křesťany 

29. května Jiří Strach: Víra a umění 

15. října Dr. Jiří Grygar: O poznání vesmíru, víře a pravdě 

12. listopadu P. Vlastimil Kadlec: Přežít nebo prožít? Jak uchopit dobu, kterou právě teď žijeme? 

3. prosince Ondřej Boháč: Zvoník od Matky Boží - o novinkách v územním plánování, oživování veřejného 
prostoru nebo také o zkušenosti zvoníka a příbězích nových pražských zvonů. 

 

 

 

Duchovní obnovy 

 Postní duchovní obnova na téma „Dar pokoje jako plod našeho obrácení“ v kapli Matky Terezy 
(realizováno pouze jedno ze čtyř plánovaných setkání, pod vedením P. Martina Chleboráda).  

 Adventní duchovní obnova na téma Vtělení a člověk, Vtělení a hřích, Vtělení a stvořitel, Vtělení a 
vykupitel - čtyři setkání v kostele sv. Františka (P. Michael Špilar, P. František Čech). 
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 Celodenní setkání pro rodiče dětí z náboženství (leden) 

 Někteří farníci se zúčastnili semináře Život v duchu v kostele Panny Marie Sněžné  

Duchovní obnovy, které farnost každoročně pořádá (víkendová obnova pro ženy, jednodenní obnova pro 
muže, ikonopisecký kurz) nemohly být v roce 2020 z důvodu pandemie konány.  

 

Den nemocných s udílením svátosti nemocných 

U příležitosti svátku Panny Marie Lurdské. Mše svatá, společné setkání s kulturním programem (francouzské 
šansony s J. Víznerem a H. Krupovou) a občerstvením (15. 2. 2020) 

 

 

 

Ostatní pastorační programy 
 

 Biblické hodiny „Spolu s biblí v ruce“ s Pavlou Editou Hercikovou (1x týdně, po zákazu shromažďování 

se skupinka setkávala přes platformu Skype)  

 Setkání nad evangeliem (1x týdně) 

 Setkání Život z víry vedené jáhnem Pavlem Urbanem (před pandemií 1x týdně) 

 Křížová cesta připravená farní scholou pro YouTube kanál  

 Bedýnka před oltářem – možnost seznámení se s novými lidmi z farnosti formou společné procházky 

nebo třeba jen telefonického kontaktu, aby nikdo v době kovidových omezení setkávání nemusel 

zůstat sám 

 Svatodušní vigilie v KCMT 

 Zpovědní dny pro děti (ze 4 plánovaných termínů se mohl uskutečnit pouze 1), zpovědní dny pro 
dospělé před Velikonocemi a Vánocemi nebylo možné realizovat.  
 

Práce s mládeží 

Mládež měla v průběhu roku možnost zúčastnit se následujících jednorázových akcí: 
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 pololetní prázdniny 31. 1. - 1. 2. program pro mládež ve věku od 13 do 18 let s možností přespání na 
faře.  

 pouť do Chotouně ke sv. Prokopovi (3. 7.)  

 dopoledne pro ministranty (19. 9.) 

 program pro mládež s přespáním na faře (19. 9.) 

 

Po zbytek roku se mládež houfně zapojovala do tvorby programů na YouTube (namlouvání textů pro 
podcasty, knižní koutek, hudební doprovody bohoslužeb, večerů chval, střih videí, technická pomoc při 
přenosech), ministranti byli zváni k účasti na přenosech České Televize. 

 

Programy pro manželské a snoubenecké páry 

 

 Kurzy přípravy na manželství (organizovány manželi Zindulkovými a Rodinným centrem Praha), několik 

párů také prošlo individuální přípravou. 

 

 

 

Evangelizační programy 

 

Noc kostelů (12. 6. 2020) 

Program Noci kostelů byl aktuálními protiepidemickými opatřeními značně omezen. V obou kostelích se 
konal prostý duchovní program „Pozvání do ticha“ a „Dopis do nebe“. Kavárna CafeTerezie nabídla 
příchozím možnost občerstvení v zahrádce před KCMT. 



9 
 

Pro účely Noci kostelů vznikly video prohlídky KCMT i o kostele sv. Františka, které bylo možné zhlédnout na 
YouTube kanále.  

 

Programy pro základní školy 

Interaktivní programy přibližující křesťanské chápání Velikonočních i Vánočních svátků, které farnost 
každoročně nabízí kolektivům tříd ZŠ, nemohly být v pandemické situaci uskutečněny. 
 

Kulturní a společenské programy 

 

Koncerty 

1. března  skupina Učedníci  

31. května Jana Svobodová Březovská, Mikuláš Svoboda – Koncert nejen pro děti (YouTube kanál) 

 

Adventní koncerty 

Každoročně nabízíme adventní koncerty, které svým charakterem korespondují s očekáváním Vánoc – svátku 
narození Krista. V roce 2020 mohly být nabídnuty pouze skrze YouTube kanál.  

3. prosince  Vivat Flauto – povídání o hudbě, flétnách a ochutnávka vánočních písní  

17. prosince  Staroplzenecký živý Betlém  

20. prosince  Irena Budweiserová – vánoční spirituály a gospely  

 

Divadelní představení 

Nabízíme několikrát ročně ve večerních hodinách veřejnosti, v dopoledních hodinách pak základním školám 
Prahy 11. V roce 2020 byla představení nabízena pouze skrze YouTube kanál.  

 

15. května Malý princ (soubor Loutky v nemocnici)  

4. října  Větrná pohádka (Teátr Pavla Šmída) – u příležitosti Farního dne  

19. listopadu Středověká mystéria (divadlo Víti Marčíka)  

30. listopadu Bílá velryba (Loutky v nemocnici) 

17. prosince Zpátky do Betléma (teátr Pavla Šmída) – adventní divadelní představení, záznam byl zveřejněn 
také na portále Dramox.cz 

 

Nedělní taneční odpoledne, podvečerní tančírny 

Program pro všechny, kteří mají rádi taneční hudbu a tanec nabízíme v neděli odpoledne nebo podvečer 
všedního dne. Kvůli pandemické situaci bylo možné tančírny uskutečnit pouze 3x. K tanci a poslechu hrála 
skupina Hvězdný prach.  

 

Výstavy  

probíhají v KCMT na chodbách, ve vstupní hale a ve foyer. Některé z nich byly doplněny společenským 
setkáním při jejich otevření nebo derniéře. V roce 2020 byla vystavena výtvarná díla paní Frantálové, Lenky 
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Klodnerové, Marcely Fenykové, Terezie Zemanové, Jakuba Černého a dále výstava fotografií s názvem Věda 
fotogenická zapůjčená z Akademie věd ČR.  
 
 
Keramické dílny pro rodiny 

Kvůli zákazu hromadných akcí musely být inzerované nedělní keramické dílny nakonec zrušeny.  

 

 

Jednorázové akce 

 

 2. - 6. ledna: Tříkrálová sbírka (ve spolupráci s Farní charitou Praha 4 – Chodov) 

 11. ledna: Farní ples s kapelou Prague Busk Men 

 26. ledna: Díky za dobro (společenské setkání s poděkováním dobrovolníkům působícím ve farnosti) 

 15. února: Den nemocných, mše svatá s udílením svátosti nemocných a malým kulturním programem 
(ve spolupráci s Farní charitou Praha 4 – Chodov) 

 8. února: Jihoměstský Masopust tentokráte s podtitulem "V lese na jehličí".  Průvod masek od stanice 
Opatov ke KCMT, představení lidových tradic, soutěže pro děti, pohádkové zpívání pro děti (ve 
spolupráci s KC Zahrada) 

 

 

 

 6. září: Modrobílá neděle - společná oslava svátku patronky Komunitního centra – návštěva 
bohoslužby v modrobílém oblečení, v barvách řeholního oděvu Matky Terezy  

 3. října: Farní den - mše svatá (s ozvučením zahrady u kostela sv. Františka) s následným individuálním 
putováním po místech souvisejících s historií farnosti anebo se sv. Františkem. Fotografie z putování 
byly zveřejněny ve farním časopisu.  

 25. listopadu: Červená středa – nasvícení věže KCMT červeným světlem – zapojení farnosti do 
iniciativy připomínající křesťany ve světě, kteří jsou pronásledováni pro svoji víru. 
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 prosinec: projekt Vánoce dál, umožňující dětem ze sociálně slabých rodin najít pod stromečkem 
vytoužený dárek. Obdarováno bylo 43 dětí.  

 23. prosince: Betlémské světlo pro Jižní Město – možnost vyzvednout si světlo z Betléma v obou 
našich kostelích  

 

Mnoho akcí, které farnost každoročně pořádá, jako např. program ke Dni dětí, ke Dni matek, Jihoměstské 
posvícení s kulturním programem, poutní setkání u kaple sv. Jana Nepomuckého, křížová cesta na Petřín, 
Mikulášská besídka (ve spolupráci s KSK), Adventní Jarmark se kvůli pandemii v roce 2020 nemohly konat.  

 

 

 

 

Ostatní zajímavé akce organizované jinými subjekty v prostorách KCMT 

 Filharmoniště – koncert vážné hudby pro maminky s malými dětmi  

 Divadlo jednoho herce v podání Stáni Hoškové věnované slavné ženě Českého národního obrození B. 
Němcové (Krajská rada seniorů hl.m. Prahy) 

 Synod Českobratrské církve evangelické 

 Meziskok – jednodenní setkání účastníků táborů JUMP  

 kroužek moderního tance pro děti (1x týdně 2 hodiny pořádaný Domem dětí a mládeže Jižní Město) 

 Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata „Jak se žilo v antice“ (Aktivní stáří z. s.)  

 Zkoušky dětské taneční a hudební skupiny Zlobidla, s.r.o.  

 Zkoušky Pražského smíšeného pěveckého sboru  

 Divadelní zkoušky projektu Gregollica  

 Divadelní zkoušky muzikálu Shrek 
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Další pravidelné aktivity 

 
Aktivity pro děti: 
 

 Výtvarné dílny „Tvoříme pro radost“ pod vedením Daniely Mlčochové. Téma dílny, použité výtvarné 
techniky i cílová věková skupina je variabilní. V roce 2020 se mohly konat pouze 2x, děti si vyzkoušely 
korálkování a přípravily si masky na Masopust.   

 Dětská schola - zpívání dětí během mše sv. (1x za měsíc před pandemií) 

 

V prostorách KCMT se také pravidelně schází dívčí skautský oddíl Sněhová vločka. Klub KSK Praha pořádá 
každý rok pro děti z farnosti i z okolí letní dobrodružný tábor (ve spolupráci se skautským oddílem Sněhová 
vločka) a zimní lyžařský výcvik. 

 

Aktivity pro dospělé 

 Skupinové protahovací cvičení s fyzioterapeutkou Erikou Tremlovou (2x týdně)  

 Kurzy SEN – keramika pro seniory, keramický ateliér SU-terrén pod vedením Jany Domšové (1x týdně) 

 

V KCMT působí také Sdružení křesťanských seniorů, které zde pořádá setkání se zajímavým hostem na různá 
témata a organizuje jednodenní poznávací zájezdy po České republice. 

 

Společenství 

Ve farnosti se pravidelně scházejí různá společenství, v době nemožnosti fyzického setkávání zůstávaly 
některé z nich nadále v kontaktu alespoň skrze internetové platformy. 

 

 Maminky na mateřské dovolené se scházejí každou středu dopoledne u sv. Františka 

 Dvě skupiny Modliteb matek se schází 1x týdně v KCMT 

 Worship – modlitba mužů se schází každý 2. čtvrtek v KCMT 

 Místní společenství Hnutí fokoláre se schází každé první pondělí v měsíci v KCMT 

 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.   

 

 

Kavárna CafeTerezie 

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 

http://www.kcmt.cz/zivot-farnosti/farni-spolecenstvi/schola-u-bl-matky-terezy-a-kytarovka-ii/
http://www.kcmt.cz/zivot-farnosti/farni-spolecenstvi/schola-u-bl-matky-terezy-a-kytarovka-ii/
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sama farnost a tvoří ji cca 15 zaměstnanců. V roce 2020 nemohla být kvůli uzavření restauračních provozů 
pět měsíců otevřena.  

 

Knižní obchůdek 

V neděli 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. V roce 2020 byl obchůdek kvůli vládnímu 
omezení obchodu a služeb pět měsíců uzavřen.  
 

 
 

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. V roce 2020 byl organizován pouze jeden společný Dobroden, další dobrovolnické práce byly 
uskutečněny po individuální domluvě.  

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. 

Mnoho našich farníků je také aktivně zapojeno do projektů pražské diecéze nebo i celorepublikových.   
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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. V době, kdy bylo konání veřejných bohoslužeb zakázáno nebo početně omezeno, 

byl časopis zveřejněn pouze na webu.  

 Program farnosti je propagován také formou skládacího letáku obvykle v nákladu 1000 ks. Letáky jsou 

roznášeny do KC Zahrada, do Chodovské tvrze a Městské knihovny. 

 Na jednotlivé akce tiskneme plakátky a/nebo malé letáčky. Plakáty umísťujeme na dvě nástěnky u 

kostela sv. Františka z Assisi, čtyři nástěnky v KCMT (včetně venkovních vitrín), čtyři stanice metra a 

případně další místa (okolní farnosti, knihovna atd.). 

Kompletní program aktivit farnosti je každý měsíc otištěn ve farním zpravodaji Fchodoviny, ve Zpravodaji 

Arcibiskupství Pražského a v časopise Klíč, který vydává Městská část Praha 11 v nákladu 41.000 výtisků. 

Vybrané akce jsou zveřejňovány i v Katolickém týdeníku. Ze Zpravodaje AP čerpá Rádio Proglas, který taktéž 

akce farnosti zmiňuje. Některé programy inzerujeme také v brožurách „90 dní v Praze“. 

 

Bannery: 

Na programy YouTube kanálu, na konání koncertů, divadelních představení, tanečních odpolední, Noci 

kostelů, apod. upozorňujeme také formou bannerů vyvěšených na budově KCMT či kostela sv. Františka. 

 

Internet: 

Základem jsou vlastní webové stránky www.kcmt.cz a YouTube kanál. Registrovaným zájemcům (cca 500 

adres) posíláme každý měsíc e-mailem Zpravodaj, ve kterém jsou informováni o dění v obou kostelích. 

YouTube kanál sledovalo téměř 600 odběratelů. Máme také vlastní stránky na facebook.com, ke konci roku 

2020 zde bylo 960 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 či hudební soubory 

a podnikatelské subjekty. Foyer nebo sál také nabízíme pro uspořádání rodinných oslav nebo svateb. 

http://www.kcmt.cz/
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 
NÁKLADY  
  
Spotřebované nákupy a nakupované služby  

 materiál 243 642 

 energie 830 510 

 zboží 193 956 

 opravy a udržování 261 757 

 služby 306 908 

 telefon a internet 30 690 

  
Osobní náklady  

 mzdové náklady (dohody o provedení 
práce) 153 065 

 mzdové náklady (pastorační asistenti) 212 018 

  
Ostatní náklady  

 odvod do svépomocného fondu 83 714 

 odvod účelových sbírek 39 608 

 úroky z úvěru 189 124 

 pojištění  50 934 

 ostatní náklady celkem 132 265 

  
Odpisy 2 997 660 

  
NÁKLADY CELKEM 5 725 851 

  
  
VÝNOSY  
  
Tržby za vlastní výkony a zboží  

 tržby z pronájmů 1 467 017 

 tržby ze služeb a zboží 335 528 
Ostatní výnosy   

 kostelní sbírky 406 850 

 dary 2 184 647 

 dotace 190 000 

 ostatní výnosy 182 216 

  
VÝNOSY CELKEM 4 766 258 

  
  
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -959 593 
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Výsledek hospodaření za rok 2020 je ztráta ve výši 960 tis. Kč. Kvůli ochromení činnosti farnosti způsobené 

pandemickou situací došlo ve srovnání s předešlým rokem k poklesu výnosů z pronájmu prostor a vlastní 

činnosti o 35% (téměř 1 mil. Kč), výnosy z kostelních sbírek klesly o polovinu (400 tis. Kč). Oproti tomu vzrostly 

dary od fyzických a právnických osob o 270 % (o 1,4 mil. Kč).  

 

Provedené opravy 

 V roce 2020 farnost nepřistoupila k žádným větším opravám. Nutné periodické revize technických 

zařízení v KCMT si vyžádali úhrnem 80 tis. Kč. 

 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  

 Začátkem roku došlo k havárii kotle v KCMT, který musel být promptně nahrazen novým otopným 

zařízením v hodnotě 754 tis. bez DPH.  

 Nutnost streamování bohoslužeb a dalších kulturních a vzdělávacích programů přes YouTube kanál si 

vyžádalo nákup kamer, počítače a dalšího technického vybavení v hodnotě 40 tis. Kč. Většina těchto 

nákladů byla pokryta dary nebo dotacemi. 

Ostatní 

 Kulturní a společenské programy, které farnost nabízí jihoměstské veřejnosti, byly v roce 2020 

podpořeny dotací od městské části Praha 11 ve výši 100 tis. Kč a Ministerstvem kultury v hodnotě 90 

tis. Kč.  

 Ke konci roku 2020 činil zbytek dluhu vzniklého při výstavbě KCMT vůči bance 4,6 mil. Kč. Závazky 

plynoucí z úvěru splácí za farnost Arcibiskupství pražské, sama farnost z vlastních zdrojů uhradila 

v roce 2020 jednu polovinu měsíční splátky úvěru (140 tis. Kč). 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Naše poděkování patří všem, kteří farnost sv. Františka z Assisi v nezvyklém roce 2020 podpořili modlitbou, 

svojí prací, finančně či dalšími způsoby. Jsme rádi, že vám rozsah a kvalita pastoračních, 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, v roce 2020 to byla především 

výměna kotle v KCMT.  V době, kdy kvůli početnímu omezení návštěvníků bohoslužeb, výše nedělních sbírek 

meziročně poklesla o 50 % a zároveň zákaz shromažďování totálně znemožnil dosažení příjmů 

z jednorázových pronájmů prostor, jste byli jedinou podporou farnosti právě vy.  

Děkujeme Městské části Praha 11 za finanční podporu kulturních a společenských akcí pro veřejnost ve výši 

100.000 Kč a Ministerstvu kultury za poskytnutí dotace na projekt „Víc než kostel“ ve výši 90.000 Kč. Rovněž 

děkujeme společnostem Awemas, s.r.o., CMQC, s.r.o., Questa s.r.o. a JUDr. Jiřímu Matznerovi za poskytnuté 

finanční dary. 

Srdečně děkujeme všem, kteří práci pro farnost věnovali svoji energii a volný čas a svojí službou přispěli ke 

stabilitě farnosti a jejímu chodu ve změněných podmínkách. 
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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 

 
www.kcmt.cz 

facebook.com/kcmt11/ 

YouTube: kcmtpraha 

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 

 

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 
 

zpracovala: : Ing. Karina Juráková 

schválil: P. ThLic. Michael Špilar 

 

Fotografie: Ani Procházková, Martina Adlerová, 

Kristýna Buršíková, Veronika Konvičná, Aleš 

Masner 
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