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Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha – Chodov patří do III. praž   
ského 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, 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.

Římskokatolická farnost
sv. Františka z assisi 

praha 4 – Chodov

komunitní centrum
Matky Terezy 

praha 4 – Háje
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O FARNOSTI

Personální a organizační zajištění

•  Zaměstnanci (placeni Arcibiskupstvím pražským)
 – farář P. Michael Špilar, 1 úvazek
 – farní vikář P. František Čech, 1 úvazek
 –  ředitelka KCMT Ing. Karina Juráková, 1 úvazek
 –  pastorační asistentka Blanka Šebková 

(poloviční úvazek)
•  Zaměstnanci (placeni z finančních zdrojů farnosti)
 –  pastorační asistenti Mgr. Vlasta Hamalová 

a Václav Šebek (2x plný úvazek)
•  Ve farnosti působí dva trvalí jáhnové, Mgr. Ladislav 

Staněk a Mgr. Pavel Urban. 
•  Na příkazní smlouvu: účetní a pomocná organizační 

síla.
•  Na dohodu o provedení práce: obsluha kavárny, pro

davačka v knižním obchůdku, technické zajištění 
YouTube přenosů, úklid.

•  Pastorační rada farnosti má devatenáct členů a sešla 
se během roku čtyřikrát. V součinnosti s duchovním 
správcem se aktivně zapojila do přípravy farních akcí 
a rozpracovala pastorační plán pro celý rok, který 
ale kvůli pandemii Covid19 mohl být realizován ve 
značně omezené míře.

•  Ekonomická rada farnosti má pět 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 i v roce 2021 výrazně ovliv
něny pandemií Covid19. Téměř pět měsíců v roce pla
til v celé republice nouzový stav, který omezoval volný 
pobyt osob a možnost shromažďování. Účast na boho
službách byla vládními nařízeními početně redukována. 
Kvůli zákazu shromažďování osob farnost nemohla po 
značnou část roku pořádat kulturní či společenské akce 
s fyzickou účastí diváků. Část programů byla přesunuta 
do online prostoru na farní YouTube kanál. 

PROVOZ FARNOSTI

Bohoslužby, svátosti, katecheze a přípravy
•  Mimo pandemickou dobu jsou ve farnosti pravi

delně slouženy čtyři nedělní mše sv. (dvě v kostele 
sv. Františka, dvě v KCMT). Jedna z nich je slou
žena 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 připra
vena katecheze pro děti ve věku 37 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.

•  V pátek je v KCMT sloužena bohoslužba slova 
vedená trvalým jáhnem s následným posezením 
u kávy a čaje (nejen) pro seniory.

•  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 zákazů 
shromažďování osob byla v Domovech pro seniory 
nabízena pouze individuální duchovní péče. 

•  Poslední úterý v měsíci se v kostele sv. Františka 
koná večer chval. V adventní době byly 2x týdně slou 
ženy rorátní mše sv. v kapli Matky Terezy.

•  V době početních omezení návštěvníků bohoslužeb 
byly slouženy mše sv. navíc s cílem umožnit fyzickou 
účast na bohoslužbě většímu množství osob, zpří
stupněna byla i venkovní ozvučená terasa. Jedna 
bohoslužba týdně byla nabízena s možností rezer
vace místa. Dvě bohoslužby v týdnu byly po celý rok 
přenášeny na YouTube kanál. 

•  Během roku bylo pokřtěno 35 dětí a 6 dospělých a 1 
osoba byla přijatá do katolické církve. Ve svátost 
manželství vstoupily 3 páry. Biřmováno bylo 17 osob. 
Pohřbů se konalo 18. K prvnímu svatému přijímání 
přistoupilo 19 dětí. Přibližně sto osob přijalo svátost 
nemocných včetně farníků na covidových odděleních. 

•  Výuka náboženství pro děti probíhá každý týden pod 
vedením 8 katechetů, faráře a farního vikáře v devíti 

Kostel sv. Františka z Assisi 
Praha 4 – Chodov
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skupinách podle věku. O výuku náboženství ve škol
ním roce 2021/22 projevilo zájem 133 dětí ve far
nosti a 16 dětí na ZŠ s rozšířenou výukou jazyků 
K Milíčovu. Během roku se scházela také jedna sku
pina katechumenátu (15 osob) a přípravy na biřmo
vání (17 osob). V době zákazu shromažďování osob 
probíhala výuka náboženství distančně prostřednic
tvím online platforem. 

Počet návštěvníků bohoslužeb

V době „před kovidové“ navštěvovalo naši farnost 
každou neděli cca 1100 osob (údaj z posledního 
celostátního sčítání účastníků katolických bohoslu
žeb konaného v roce 2019), během všedních dnů 
cca 30–40 osob. V rámci Pražské arcidiecéze byla 
farnost v rámci návštěvnosti bohoslužeb druhá nej
početnější. 
V souvislosti s pandemií Covid poklesl počet návštěv
níků bohoslužeb o jednu čtvrtinu bývalého počtu. 
U přenosů nedělních bohoslužeb na YouTubu jsme 
zaznamenali průměrně kolem 300 zhlédnutí.

Novinky ve farnosti

V roce 2021 byla nabídka duchovních i kulturních pro
gramů ve farnosti rozšířena o následující akce:
•  Společná pouť na Svatou horu v několika pěších 

nebo cyklo variantách.
•  Hudební kavárna – podvečer se živou hudbou 

a občerstvením v kavárně CafeTerezie.

•  Requiem – duchovněhudební večer se vzpomínkou 
na naše zemřelé blízké.

•  Pouť pro seniory po pražských kostelích.
•  Adventní ticho – každou adventní středu po celý den 

měli příchozí možnost zastavit se a odpočinout si 
v tichu kaple Komunitního centra a nabrat sílu v před
vánočních dnech.

•  Pro YouTube kanál vznikl cyklus videí „Farář, kaplan 
a krásná blondýna“ a zamyšlení nad Apoštolským 
vyznáním víry.

YouTube kanál/kcmtpraha

Vznikl v březnu 2020 jako reakce na nemožnost fyzické 
účasti osob na bohoslužbách. Mnoho aktivit farnosti 
bylo postupně přesunuto do online prostoru, nejprve 
bohoslužby, poté Zastavení u Matky Terezy a další kul
turní akce. Některé druhy programů vznikly už cíleně 
pro server YouTube. Ke konci roku 2021 bylo k odběru 
přihlášeno téměř 900 odběratelů. 
Postupem času bylo vytvořeno několik playlistů:
•  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 2x týdně. 

•  Knižní koutek – krátké ukázky z knih se zamyšlením. 
•  Podcasty a rozhovory. 
•  Zastavení u Matky Terezy. 
•  Modlitby chval – večery chval od sv. Františka. 
•  Projekt Otevřený kostel – koncerty, divadla, před

nášky konané díky podpoře Ministerstva kultury.
•  Projekt Živé Jižní Město (i za časů korony) – kul

turní programy uskutečněné s dotační podporou 
Městské části Praha 11. 

•  Duchovní obnovy.
•  Katecheze pro děti – nedělní katecheze s dětmi, 

a nejen pro děti, s pomocí textilních biblických posta
viček.

Televizní přenosy nedělních bohoslužeb 
v době pandemie Covidu-19

I v druhém covidovém roce 2021 poskytla farnost 
České televizi prostory kaple Matky Terezy v KCMT 
pro natáčení mimořádných přímých přenosů neděl
ních bohoslužeb. V jejich vedení se střídaly jednotlivé 
křesťanské církve působící v České republice. Celkem 
v roce 2021 proběhlo 15 televizních přenosů (první se 
konal 10. ledna, poslední 25. dubna). O vedení boho
služeb se spolu s katolickou církví podělily tyto křes
ťanské denominace: Českobratrská církev evange
lická, Evangelická církev metodistická, Církev česko
slovenská husitská, Apoštolská církev, Starokatolická 
církev a Bratrská jednota baptistů. Televizní přenosy 
bohoslužeb z KCMT zhlédlo za rok 2021 více než 
milion diváků. 

Komunitní centrum 
Matky Terezy
Praha 4 – Háje



4

PŘEHLED ČINNOSTI 2021

PaSTOraČNí PrOgraMY

Zastavení u Matky Terezy – cyklus přednášek a besed 
se zajímavými hosty na různá témata. Koná se pra
videlně každý měsíc. Jsou přenášeny na YouTube 
kanál, díky čemuž mohlo jednotlivé přednášky v libo
volném čase vyslechnout velké množství posluchačů 
(až 2.100 zhlédnutí).
•  14. ledna / Jakub Suchel, ředitelem Diakonie Praha: 

O charitě a její roli v životě křesťana a občanské 
společnosti.

•  11. února / Vladimír Kuncl, soukromý zemědělec: 
O ekologickém zemědělství a ekumenické kapli. 

•  8. dubna / P. Ladislav Heryán.
•  3. června / Anna Rajská (Dejmková) – lékařka, ces

tovatelka a básnířka: O cestě na kole z Prahy do 
Pekingu.

•  9. září / Ilirian Kuka, velvyslanec Albánské republiky 
v ČR: O současném vnímání odkazu Matky Terezy 
v Albánii, ale i o tom, co přináší služba ambasadora. 

•  14. října / J. Frantíková: O rodičovské a pěstounské péči.
•  18. listopadu / Jiří Kylar, předseda spolku „Někdo Ti 

uvěří“: O sexuálním zneužívání v církvi.
•  9. prosince / Daniel Hůle, vedoucí dluhového pora

denství organizace Člověk v tísni: Chudé Vánoce.

Duchovní obnovy

•  Postní duchovní obnova na téma „Apoštolské vyznání 
víry“ – cyklus videí na YouTube kanále (P. Michael 
Špilar, P. František Čech).

•  Adventní duchovní obnova byla pojata jako součást 
společné synodní cesty. Čtyři setkání v kostele sv. 
Františka s rozjímáním nad obrazy Církve (P. Michael 
Špilar, Tomáš Mančal, P. František Čech).

•  Víkendová duchovní obnova pro ženy na Svaté Hoře 
na téma: „Obejmi svůj život“ (P. Michael Špilar).

•  Sobotní duchovní obnova pro muže (P. Pavel Jäger)
•  Sobotní duchovní obnova pro muzikanty (P. Michael 

Špilar).
•  Ikonopisecký kurz s Martinem Damianem jako vstup 

do adventní doby.
•  Postní putování s Kristem po Jižním Městě – indivi

duální modlitba křížové cesty se zastaveními vytvo
řenými na různých místech Jižního Města. 

Den nemocných 
s udílením svátosti nemocných

U příležitosti svátku Panny Marie Lurdské, kvůli pan
demii ale bez obvyklého navazujícího setkání s kul
turním programem a občerstvením (6. 2. 2021).

Ostatní pastorační programy

•  Biblické hodiny „Spolu s biblí v ruce“ s Pavlou Editou 
Hercikovou (1x týdně prezenčně nebo přes plat
formu Skype). 

•  Setkání nad evangeliem (1x týdně, od září 2021 
každý 3. čtvrtek v měsíci).

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

•  Chvály u sv. Františka (1x týdně, případně na 
YouTube kanále).

•  Svatodušní vigilie v KCMT .
•  Farní pouť na Svatou Horu.
•  Zpovědní dny pro děti (4x ročně). 
•  Zpovědní den pro dospělé před Vánocemi (termín 

před Velikonocemi nebylo možné realizovat z důvodu 
pandemie).

Přímé přenosy České Televize

Svátost nemocných
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Práce s mládeží
V úterý se začalo scházet společenství pro mladé, 
nabídku zatím využilo cca 5 mladíků.
Mládež měla v průběhu roku možnost se zúčastnit 
následujících jednorázových akcí:
•  30. 8. / rozloučení s prázdninami, společně strávený 

čas s možností přespání na faře u sv. Františka.
•  10.–12.12. / víkendový výlet pro středoškoláky do 

Kroměříže.
•  23. 12. / společné sledování filmu a přespání na faře.
•  31. 12.–1. 1. 2022 / Silvestrovská přespávačka.

Během roku se mládež také houfně zapojovala do 
tvorby programů na YouTube (knižní koutek, hudební 
doprovody bohoslužeb, večerů chval, střih videí, tech
nická pomoc při přenosech a postprodukci pořadů), 
ministranti byli zváni k účasti na přenosech České 
Televize.

Poutě pro seniory

•  12. října / společná pouť do kostela sv. Vojtěcha 
v Praze na Novém Městě.

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 (28. 5. 2021)
Program Noci kostelů byl aktuálními protiepidemickými 
opatřeními značně omezen.

Noc kostelů v KCMT:
•  Kostel na tvoření – Pískování obrázků (kreativní dílna 

pro děti a rodiče).
•  Možnost ztišení a zapálení svíčky před oltářem, 

duchovního rozhovoru nebo přímluvné modlitby.
•  Komentované prohlídky, kartičky s inspirací, kvíz 

k seznámení se s Matkou Terezou. 
•  Možnost nákupu knih s křesťanskou tématikou. 

Program Noci kostelů u sv. Františka:
•  Příležitost pobýt v klidu kostela, odložit své těžkosti, 

možnost přímluvné modlitby, rozhovoru s knězem.

Programy pro základní školy

V roce 2021 byly kolektivům tříd ZŠ nabídnuty inter
aktivní programy přibližující křesťanské chápání 
Vánočních svátků, kterých se zúčastnilo 16 tříd. 
Obdobné programy pro Velikonoce nemohly být v pan
demické situaci uskutečněny.

KuLTurNí a SPOLEČENSKé PrOgraMY

Koncerty
•  21. června / koncert Pražského smíšeného sboru

(výběr z díla Zdeňka Lukáše a Antonína Dvořáka).
•  12. září / koncert Prague Cello Trio. 
•  10. listopadu / koncert smyčcového souboru Archi

při ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně.

adventní koncerty

Každoročně nabízíme adventní koncerty, které svým 
charakterem korespondují s očekáváním Vánoc – 
svátku narození Krista. Dva z nich byly také streamo
vány na YouTube kanál. 
•  28. listopadu / Ráchel Skleničková, Tomáš Pavlán, 

Petr Mach.
•  5. prosince / Gemini Musicales

(v kostele sv. Františka). 
•  12. prosince / Vivat Flauto.
•  19. prosince / Shirim Ashirim.

Farní pouť
na Svatou Horu

Koncert orchestru ARCHI
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Divadelní představení
Nabízíme několikrát ročně ve večerních hodinách 
veřejnosti, v dopoledních hodinách pak základním 
školám Prahy 11. 
•  24. října / Rybáři (Jan Horák). 
•  27. listopadu / O pejskovi a kočičce

(divadlo Říše loutek). 
•  16. prosince / Setkání před Betlémem

(teátr Víti Marčíka) – dopolední adventní 
divadelní představení pro školy i večerní 
přestavení veřejnost.

Hudební kavárny

1x měsíčně nabízíme hudební večer v kavárně – pose
zení s živou hudbu v kavárně CafeTerezie.
•  8. září / Duo Naboso.
•  13. října / Skupina Čauvykrosny.
•  8. prosince / Duo Naboso.

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, ve 
foyer nebo a átriích. Některé z nich byly doplněny spo
lečenským setkáním při jejich otevření nebo derniéře. 
V roce 2021 byla vystaveny obrazy Věry Vyčítalové, 
Terezie Zemanové a fotografie Carlose Sardá Vidala. 
Během roku se v prostorách KCMT uskutečnila výstava 
výrobků účastníků keramických dílen a v době vánoční 
také papírové lidové Betlémy. 

JEDNOrÁZOVé aKCE

•  6. února: Den nemocných, mše svatá s udílením 
svátosti nemocných (ve spolupráci s Farní charitou 
Praha 4 – Chodov)

•  13. února: Jihoměstský Masopust – z důvodu pan
demie pouze ve formě fotosoutěže pro rodiny „Noe 
vás zve na Archu“ (ve spolupráci s KC Zahrada)

•  23. května: Jihoměstské posvícení (výročí posvě
cení KCMT): mše svatá a koncert Pavla Helana

•  30. května: oslava Dne dětí: koncert dětské hudební 
a taneční skupiny Zlobidla s.r.o.

•  1. května: Farní pouť na Svatou Horu.
•  16. května: poutní setkání u kaple sv. Jana 

Nepomuckého.
•  22. května: vigilie v předvečer slavnosti Seslání 

Ducha Svatého. 
•  19. června: udílení svátosti biřmování biskupem 

Karlem Herbstem. 
•  2.3. července: pěší pouť ke sv. Prokopovi na 

Sázavu.
•  5. září: Modrobílá neděle – společná oslava svátku 

patronky Komunitního centra – návštěva bohoslužby 
v modrobílém oblečení, v barvách řeholního oděvu 
Matky Terezy a zároveň také vzpomínka na všechny, 
kteří zemřeli v předešlém covidovém roce.

•  24. září: Kurz výroby biblických postaviček s kate
chetkou Stáňou Fuchsovou.

•  2. října: Farní den – mše svatá (s ozvučením 
zahrady u kostela sv. Františka), společné setkání 

Divadlo O pejskovi a kočičce

Hudební kavárna, Duo Naboso

Farní den – divadlo Víti Marčíka
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s občerstvením, soutěže a hry pro děti i dospělé, 
táborák.  Představení Kolotoč pohádek (divadelní 
soubor „Já to jsem“).

•  2. listopadu: Dušičková pobožnost na hřbitově – 
bohoslužba slova na místním chodovském hřbitově.

•  7. listopadu: requiem (duchovně – hudební večer) 
se vzpomínkou na naše zemřelé blízké.

•  21. listopadu: křížová cesta na Petřín.
•  24. listopadu: Červená středa – nasvícení věže 

KCMT červeným světlem – zapojení farnosti do inici
ativy připomínající křesťany ve světě, kteří jsou pro
následováni pro svoji víru.

•  27. listopadu: Výroba adventních věnců.
•  5. prosince: Mikulášská nadílka (ve spolupráci 

s KSK Praha). 
•  23. prosince: společná výprava pro Betlémské 

světlo do Hostivaře (ve spolupráci se skautským 
oddílem Sněhová vločka) a možnost vyzvednout 
si světlo z Betléma pro Jižní Město v obou našich 
kostelích. 

•  prosinec: projekt Vánoce dál, umožňující dětem ze 
sociálně slabých rodin najít pod stromečkem vytou
žený dárek. Obdarováno bylo 63 dětí. 

Některé akce, které farnost každoročně pořádala, 
jako např. farní ples, „Díky za dobro“ – poděkování 
dobrovolníkům, program ke Dni matek nebo Adventní 
Jarmark se kvůli pandemii v roce 2021 nemohly konat. 

Ostatní zajímavé akce
organizované jinými subjekty
v prostorách KCMT

•  Dobrodružná křížová cesta po Již(ň)áku pro starší 
děti a mládež (KSK Praha).

•  Filharmoniště – koncert vážné hudby pro maminky 
s malými dětmi. 

•  Vánoční pořad s překvapením pro všechny, kteří 
nechtějí být o svátcích sami (Krajská rada seniorů 
hl.m. Prahy).

•  Synod Českobratrské církve evangelické.
•  Zkoušky Pražského smíšeného pěveckého sboru. 
•  Zkoušky dětské taneční a hudební skupiny Zlobidla, 

s.r.o. 
•  Vietnamská katolická komunita – slavnostní mše sv. 

s následnou oslavou. 
•  Povídání o keramice a keramické tvorbě (Jakub Oth).
•  Vyhodnocení a výstava vítězných prací výtvarné sou

těže s tématem Kočka pro mateřské a základní školy 
na Jižním Městě (Jakub Oth).

•  Setkávání skupin Anonymních alkoholiků a Dospělých 
dětí alkoholiků.

•  Seminář pro školitele kurzů trénování paměti (Aktivní 
stáří EU).

DaLŠí PraVIDELNé aKTIVITY

aktivity pro děti
•  Kurzy keramiky pro děti (1x týdně).
•  Kytarový soubor pro děti (1x týdně).

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 dob
rodružný 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 
SUterrén pod vedením Jany Domšové (1x týdně).

•  Kurzy keramiky pro dospělé s Jakubem Othem.

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

Mikulášská v KCMT

Kavárna Cafe Terezie
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Společenství
Ve farnosti se pravidelně scházejí různá společen
ství, v době nemožnosti fyzického setkávání zůstá
valy některé z nich nadále v kontaktu alespoň skrze 
internetové platformy.

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

•  Společenství pro mládež Teens Challenge se schází 
v úterý u sv. Františka. 

•  Dvě skupiny Modliteb matek se schází 1x týdně 
v KCMT.

•  Worship – modlitba mužů se schází každý 2. čtvr
tek 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 občer
stvení 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. V roce 
2021 nemohla být kvůli uzavření restauračních pro
vozů čtyři měsíce 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 2021 byl obchů
dek kvůli vládnímu omezení obchodu a služeb čtyři 
měsíce uzavřen. 

Práce dobrovolníků

Ve farnosti působí zhruba osmdesát až sto dobrovol
níků 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 dob
rovolníků. Někteří pomáhají pravidelně, jiní nárazově 
dle možností.
Obvykle čtyřikrát ročně se konají Dobrodny – dobro
volnické dny v obou kostelích, při kterých se provádí 
úklid kostela, mytí oken, úprava zeleně kolem kostelů 
a další pomocné práce. 
Dobrovolníci jsou pravidelně kontaktováni a informo
váni o potřebných činnostech prostřednictvím emai
lové korespondence, nástěnky nebo farního časopisu.
Mnoho našich farníků je také aktivně zapojeno do pro
jektů pražské diecéze nebo i celorepublikových. 

Výroba biblických postaviček

Dobroden

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

Benefiční prodeje, sbírky

V průběhu roku jsme několika neziskovým organi
zacím poskytli prostory k prodeji výrobků, jejichž 
výtěžek byl věnován na dobročinné účely (např. chrá
něná dílna Inspirace, sestry Karmelitky). 

PrOPagaCE

Aktivity farnosti propagujeme následujícími způsoby:

Tištěný materiál:

•  Farnost vydává každý měsíc farní zpravodaj Fcho
doviny v nákladu 350 ks. Časopis je možné stáhnout 
i na webu farnosti. V době, kdy bylo konání veřej
ných bohoslužeb zakázáno nebo početně omezeno, 
byl časopis zveřejněn pouze na webu. 

•  Program farnosti je propagován také formou sklá
dacího 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 kos
tela sv. Františka z Assisi, čtyři nástěnky v KCMT 
(včetně venkovních vitrín), čtyři stanice metra a pří
padně další místa (okolní farnosti, knihovna atd.).

•  Kompletní program aktivit farnosti je každý měsíc otiš
těn 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 emailem Zpravodaj, 
ve kterém jsou informováni o dění v obou kostelích. 
YouTube kanál sledovalo téměř 900 odběratelů. Máme 
také vlastní stránky na facebook.com, ke konci roku 
2021 zde bylo cca 1 000 sledujících. Vybrané akce 
zveřejňujeme na webových nebo facebookových strán
kách MČ Praha 11. Akce jsou umísťovány také na 
stránkách Arcibiskupství Pražského www.apha.cz.

PrONÁJMY PrOSTOr KCMT

Prostory v KCMT, které nemáme momentálně vyu
žity, pronajímáme jiným subjektům. Trvalými nájemci 
jsou Farní charita, Mateřské centrum Domeček, jazy
ková škola JMAK, terapeutické studio MaVeTe, kera
mický ateliér SUterrén, 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, cír
kevní organizace, neziskové organizace, divadelní či 
hudební soubory a podnikatelské subjekty. Foyer nebo 
sál také nabízíme pro uspořádání rodinných oslav 
nebo svateb.

Dětský den

ZPRAVODAJ  ŘK  FARNOST I  CHODOV PRAHA •  L . P. 2021 7–8
červenec

srpen

zamyšlení 4 / rozhovor 6 / příběh 10 / světec 13 / dětské okénko 16 / charita 22 / bohoslužby 19

Hezké, požehnané léto

    a také šťastné návraty...

zamyšlení 4 / rozhovor 6 / zjevení páně 10 / vzpomínka 12 / dětské okénko 13 / charita 18 

Z P R AV O D A J  Ř K  FA R N O S T I  C H O D O V  P R A H A  •  L . P. 2 0 2 1 1
leden

...A hle, hvězda, kterou viděli na východě,

  šla před nimi, až se zastavila nad místem, 

  kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, 

  zaradovali se velikou radostí.

   Matouš 2,9-10

Tříkrálová sbírka

 více na str. 18

Z P R AV O D A J  Ř K  FA R N O S T I  C H O D O V  P R A H A  •  L . P. 2 0 2 1 3
březen

Svatý Josefe,
ty jsi vzorem a patronem všech otců,

nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti.

Naplň opravdovou radostí srdce rodičů,

kteří odevzdávají život svým dětem.

Nechť se otcové starají o svoje rodiny tak,

jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě,

a nechť žijí svůj rodinný život s Ježíšem.

Vypros nám, aby nás žádné životní 

překážky nedokázaly vzdálit od Boha

a aby neochladla naše láska.

Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce,

kteří se starají o svoje rodiny, 

a zejména ty, kteří svoje povinnosti 

vykonávají s obtížemi.

Amen.

B. E. Murillo: Sv. Josef s Ježíškem

zamyšlení 4 / rozhovor 6 / mezi řádky 10 / být tátou 12 / dětské okénko 14 / charita 18 

ZPRAVODAJ  ŘK  FARNOST I  CHODOV PRAHA •  L . P. 2021 6
červen

zamyšlení 4 / napsali jste 6 / ohlédnutí 8 / rozhovor 12 / světec 18 / dětské okénko 20 / charita 22 

První svaté
přijímání

15. 5. / kcmt

Foto: Aleš Masner

více na str. 8

První svaté
přijímání

15. 5. / kcmt

ZPRAVODAJ  ŘK  FARNOST I  CHODOV PRAHA •  L . P. 2021 12

kurz ikon 2 / zamyšlení 4 / rozhovor 8 / advent 12 / volby 17 / charita 18 / dětské okénko 20 

Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou 

zprávu, který zvěst
uje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který 

praví Siónu: „Bůh tvůj kraluje!“ Slyš! Tvoji strážní pozdvihují hlas 

a jásají spolu, neboť vidí na vlastní oči, jak se Hospodin vrací na 

Sión. Radujte se a jásejte v
espolek, jeruzalémské trosky, neboť 

Hospodin utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Obnažil Hospodin 

své svaté rámě před očima všech národů a všechny končiny země 

uzří spásu našeho Boha! 
Izaiáš 52,7-10

Kresba: Josef (Narodil se nám Spasitel...)

ZPRAVODAJ  ŘK  FARNOST I  CHODOV PRAHA •  L . P. 2021 10
říjen

zamyšlení 4 / hospodaření 2020 6 / rozhovor 8 / mezi řádky 12 / charita 15 / dětské okénko 16 

Foto: Martina Adlerová

8. 9. / Hudební kavárna

Duo naboso
Veronika Spiegelová

a Matouš Hron

8. 9. / Hudební kavárna

Duo naboso
Veronika Spiegelová

a Matouš Hron
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PŘEHLED HOSPODaŘENí Za rOK 2021
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Provedené opravy

•  Pokračovala další etapa kompletní výměny 
hydroizolací na horní terase KCMT, která 
si vyžádala 106 tis. Kč.

•  Čištění topného systému po instalaci 
nového kotle v předchozím roce ve výši 
135 tis. Kč. 

•  Nutné periodické revize technických zaří
zení v KCMT v ceně 80 tis. Kč.

Pořízení dlouhodobého 
hmotného majetku 

•  Farní auto v roce 2021 po 20 letech doslou
žilo a bylo nahrazeno Škodou Fabií v hod
notě 243 tis. Kč

•  Podařilo se alespoň částečně zatemnit sál 
KCMT za pomocí blackoutových závěsů 
dodaných Ateliérem Orsei za 72 tis. Kč.

•  Technické přenosy programů v KCMT 
byly dovybaveny fotoaparátem, objekti
vem a počítačem v hodnotě 44 tis. Kč

•  Firma Ozvučovací technika pana Vojtěcha 
Pecky ozvučila zahradu u sv. Františka za 
14 tis. Kč. 

Ostatní

•  Kulturní a společenské programy, které 
farnost nabízí veřejnosti, byly v roce 2021 
podpořeny dotací Ministerstva kultury 
v hodnotě 200 tis. Kč. a dotací od Městské 
části Praha 11 ve výši 110 tis. Kč.

•  V roce 2021 došlo ke kompletnímu dopla
cení ban    kovního úvěru, který byl spojený 
se stavbou KCMT. Farnosti zůstává dlou
hodobý závazek vůči Arcibiskupství, které 
z podstatné části bankovní úvěr za farnost 
splácelo. Koncem roku 2021 Arcibiskupství 
pražské formou kapitálového dovybavení 
dluh farnosti snížilo o 5 mil. Kč a jeho aktu
ální výše činí přes 28 mil. Kč.

•  V roce 2021 hradila farnost ze svých 
zdrojů mzdové náklady (včetně povinných 
odvodů) dvou pastoračních asistentů (na 
plný úvazek).

Výsledek hospodaření za rok 2021 je ztráta ve výši 1.623 tis. Kč. Farnost dosáhla výnosů ve výši 4,66 mil. 
Kč a celkové náklady činily 6,28 mil. Kč. Největší část nákladů tvoří odpisy budov a zařízení (3 mil. Kč). 
V porovnání s předchozím rokem 2020 byla ztráta v roce 2021 prohloubena o 664 tis. Kč. V roce 2021 
přešla na farnost povinnost hradit další část mzdových nákladů na pastorační asistenty (dříve hrazeno 
z Arcibiskupství). Další rok covidových restrikcí s sebou přinesl podobný pokles výnosů z pronájmu pro
stor a vlastní činnosti jako v roce 2020, tj. o 30 % (0,9 mil. Kč) oproti před covidovému roku 2019. Objem 
obdržených darů (sbírky, dary, příspěvky na bankovní účet) se meziročně snížil přibližně o 350 tis. Kč. 

Noc kostelů v KCMT
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PODĚKOVÁNí

Naše poděkování patří všem, kteří farnost sv. Františka z Assisi v druhém „kovidovém“ roce 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 době, 
kdy kvůli početnímu omezení návštěvníků bohoslužeb byla výše nedělních sbírek o 50 % nižší ve 
srovnání se stavem před epidemií a zákaz shromažďování zároveň 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 jihoměstskou 
veřejnost ve výši 110.000 Kč a Ministerstvu kultury za poskytnutí dotace na projekt „Otevřený kostel“ 
v částce 200.000 Kč. Nadace Via z fondu Eurowag podpořila příspěvkem ve výši 9.400 Kč technické 
zajištění YouTube přenosů. Rovněž děkujeme společnostem Green-Swan Pharmaceuticals, Awemas, 
s.r.o., Questa s.r.o. a JUDr. Jiřímu Matznerovi za poskytnuté finanční dary. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří práci pro farnost věnovali svoji energii a volný čas a svou službou 
přispěli ke stabilitě farnosti a jejímu chodu v dalším nelehkém covidovém roce.

K O N Ta K T N í  a I D E N T I F I K a Č N í  Ú D a J E

Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Františka z assisi Praha – Chodov 
Na Sádce 1296/18, 149 00 Praha 4 – Chodov 
email: farar@kcmt.cz, kancelar@kcmt.cz  
tel.: 272 934 261, 242 485 826, 603 151 265, 731 625 970 
IČ: 61379701, DIČ: CZ61379701

Komunitní centrum Matky Terezy 
– korespondenční adresa
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 4 – Háje
email: kancelar@kcmt.cz  
tel.: 242 485 826, 731 625 970  
Ing. Karina Juráková, ředitelka KCMT

www.kcmt.cz facebook.com/kcmt11/                                YouTube: kcmtpraha

Zpracovala: Ing. Karina Juráková
Schválil: P. ThLic. Michael Špilar
Typografie: Josef Karhan

Bankovní spojení: 
Banka Creditas, číslo účtu: 104782676/2250  •  Komerční banka, a. s. číslo účtu: 199362170227/0100
Statutární zástupce: P. ThLic. Michael Špilar, farář

Biřmování v KCMT


