
S radostí se ohlížíme za rokem 2013, jenž byl pátým rokem existence našeho 
sdružení, zaměřeným především na kulturní aktivity a upevňování přátelství.
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Kdo jsme

Občanské sdružení Přátelé Koinonie bylo založeno v roce 2009. Vyšlo z mateřské 
organizace Koinonia Jan Křtitel.

Koinonia Jan Křtitel (www.koinonia.cz) má dlouholetou zkušenost práce s širo-
kou veřejností, rodinami, dětmi a mládeží. Z rodin vyšel podnět pro rozšíření 
služby pro děti a mládež, která vyrostla v mateřské organizaci.

Koinonia Jan Křtitel působí v Plzni-Liticích od roku 1995 na základě pozvání 
plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského. Dnes k této Oáze, jejímž 
představeným je P.   Francesco Meneghini, patří přes 330 členů tvořících 21 
komunit rodin pokrývajících většinu území České republiky.
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Poslání

Naším cílem je harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dětí a mládeže.   
Vytváření optimálních podmínek i možností pro jejich růst a seberealizaci, pro 
výchovnou práci s dětmi a mládeží s důrazem na smysluplné využívání volného 
času.
Aktivity sdružení jsou zaměřené na vychovávání samostatných, solidárních, 
zodpovědných a angažovaných mladých lidí v duchu křesťanských zásad a norem 
a pomáhají jim plně rozvinout intelektuální, tvořivý a sportovně zručný potenciál.
Sdružení se tak podílí na výchově zralých a uvědomělých občanů a vytváří 
předpoklady pro budování stabilních mladých rodin.
Sdružení pro naplňování svých cílů spolupracuje s jinými místními organizacemi. 
Činnost sdružení směřuje k dosahování veřejně prospěšných cílů.
Aktivity sdružení jsou zacílené i na širokou veřejnost a tzv. nezařazenou mládež.
Úzce spolupracujeme s   církevním sdružením Koinonia Jan Křtitel, Římsko-
katolickou farností Plzeň-Litice a slovenským občanským sdružením Priateľ, Vyšný 
Klátov (www.koinonia.sk/sk/sluzby/priatel).                                                                               
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Orgány sdružení

Předseda: Alvaro Grammatica Th.D.
Členové předsednictva: Mgr. Giuseppe Meneghini, Marta Kilianová
Volební období: 25. 9. 2009 – 25. 9. 2014

Aktivity

Pořádání kurzů a seminářů v oblasti kultury, pořádání zábavných a výchovných 
akcí pro děti, mládež a dospělé, pořádání sportovních akcí.

Činnosti školní, výchovné a vzdělávací pro děti, mládež a dospělé.

Organizace a pořádání kreativních aktivit pro mládež, děti a rodiny.

Sociální aktivita, charitativní pomoc osobám v nouzi.
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V roce 2013 jsme mimo jiné realizovali tyto aktivity:

- Tříkrálový koncert - VOZEMBACH 6. 1. 2013

- Setkání mladých “Staň se dospělým” 8. - 10. 3. 2013

- Noc kostelů 24. 5. 2013

- Pohádkový les v Liticích 8. 6. 2013

- Návštěva mladých ve věznici Kynšperk 12. 6. 2013

- Týden farních her 25. - 30. 6. 2013

- TESTIFY, letní akce pro mladé ve Zlobicích 8. - 14. 7. 2013

- Tábor pro děti Neobyčejný snílek (Josefův příběh) 29. 7. - 4. 8. 2013

- Kreativní dílničky (výtvarka) pro nejmenší - měsíčně
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- Tvořivá sobotní dílna pro děti - měsíčně

- “BAMBINO CREATIVO = FUTURO POSITIVO”

- Setkání mladých “Bav se hudbou” 27. 10. - 29. 10. 2013

- Podzimní divadlo pro děti o sv. Martinovi 11. 11. 2013, Litice

- Podzimní divadlo pro děti o sv. Martinovi 11. 11. 2013, nám. Republiky, Plzeň

- Rozsvícení vánočního stromu a betlémská chýše u kostela 13. 12. 2013

- Slavnost Narození Páně na Vánoce 24. 12. 2013

- Setkání mladých-Silvestr 30. 12. 2013 - 1. 1. 2014
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Tříkrálový koncert - VOZEMBACH, 6. ledna 2013

V neděli 6. ledna 2013 se konal tříkrálový koncert NESEM VÁM NOVINY, POSLOU-
CHEJTE! Pásmo koled a lidové slovesnosti v podání velké dětské lidové muziky 
VOZEMBACH při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany. Koncert byl uspořádán ve spolupráci 
s Římskokatolickou farností Plzeň-Litice a Koinonií Jan Křtitel, v jejichž prostorách 
se akce uskutečnila. Na závěr bylo pro všechny připraveno malé pohoštění.
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Setkání mladých - Staň se dospělým, 8. - 10. března 2013 

O víkendu 8.-10.3.2013 se u nás v Koinonii uskutečnilo setkání mládeže na téma 
Jak se stát dospělým. Celé setkání bylo naprosto úžasné a nezapomenutelné! 
Opět byla příležitost upevnit naše vzájemná přátelství, seznámit se a utvořit nová 
přátelství s novými mladými lidmi. Naučili jsme se nebát se rozhodnout, protože 
každé rozhodnutí vede k dospělosti. Také jsme se učili vítězit nad svými „obry“, 
tak jako král David, důvěřovat Pánu, protože On je vždycky s námi a záleží jen na 
nás, jak se k tomu postavíme my. Povídali jsme si i o tom, jak je důležité nebát se 
hovořit s Pánem, protože On chce pro nás vždycky to nejlepší a pomáhá nám 
v každé chvíli. 

„Učili jsme se i komunikovat jako dospělí lidé, správně se oblékat (při této 
přednášce jsme měli i názorné ukázky, u kterých jsme se všichni pobavili, zvlášť 
když Ondra vyšel v obleku ,,jak to nemá vypadat“, vypadal totiž opravdu vtipně.) 
Hovořili jsme o vztahu mezi mužem a ženou, dovídali jsme se, co je důležité pro 
správné fungování tohoto vztahu. Chlapci měli možnost si vyzkoušet své 
dovednosti při úklidu a dívky je mohly navigovat pouze slovem, nesměly se ničeho 
dotknout a jen trpělivě přihlížet. Bylo to celkem zábavné a zase to pro nás byla 
nějaká nová zkušenost. Po celé setkání jsem vnímala Pánovu přítomnost 
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a v sobotu večer jsme měli silnou modlitbu za vylití Ducha sv., kde se Pán opravdu 
každého dotýkal. Zakončili jsme to oslavou našich 18. narozenin, jako symbol, že 
už jsme dospělí. Z tohoto setkání jsem si toho odnesla opravdu spoustu, ale 
hlavně jednu důležitou věc a sice, že o tomto víkendu začala moje budoucnost, 
která je v Pánových rukou! Už se nemůžu dočkat na další skvělou akci s tak 
skvělými lidmi a v přítomnosti Pána a doufám, že zase poznám někoho nového. 
Těším se na vás na všechny!“ Klárka

„Preveľmi ma povzbudil počet krásných mladých ľudí otvorených na Ducha, 
kráčajúcich za Ježišom túžiacich po nových skúsenostiach, ktoré ich upevnia na 
ceste do budúcnosti. Veď: „Tvoja budúcnosť sa začíná už dnes“. Tak každá téma, 
zameraná k dospelosti, bola dôležitá a moc zaujímavá… Atmosféra bola plná 
radosti zo vzájomného priateľstva, ktoré sa šírilo ako nákaza šialenstva  – to sa 
opísať vera nedá! A tá naša oslava 18. narodenín je nazabudnuteľná naveky! Tak 
vďaka priateľom a vďaka Bohu, veď on to má všetko na svedomí. Na shledanou!“ 
Ester
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Noc kostelů, 24. května 2013
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   Dět ,	
�   př te	
�   s	
�   nám  ob ev t	
�   
ta emství	
�   záhadného	
�   lukostřelce.

 Pohádkový	
�   les	
�   v	
�   L t cich

Sraz: v sobotu 8. 6. 2013 

od 15.00 do 15.30 hodin 

v parku u hřbitova v Liticích.

Terén je vhodný i pro kočárky 

s většími koly.

Akci pořádá sdružení                                  

 Budilovo nám. 1, Plzeň-Litice 

 tel. 377 828 180,  www.koinonia.cz  

20 let plzeňské diecéze
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Pohádkový les v Liticích - Tajemství záhadného lukostřelce,         
8. června 2013 

„Tváře umouněné od popela, ale kominík to není. Klobouk s   peřím, luk 
a   kamizola, ale lukostřelec to není. Šaty s   vlečkou, stříbrem vyšívané, ale 
princezna to není, jasný pane…“ 

Tuto hádanku Popelka opět položila v závěrečné pohádce letošního Pohádkového 
lesa, kterého se zúčastnilo 200 dětí v poměru 1:1 k dospělým

Děti si prošly pohádkovými stanovišti, na nichž za splnění požadovaného úkolu 
dostaly šípy pro záhadného lukostřelce. Začínaly u dračí rodinky, kde pomáhaly 
starému drakovi uhasit žízeň, pak se přesunuly k ohnivým ženám, aby společně 
namalovaly hořící oheň a o několik kroků dál už na ně čekaly opice s barevnými 
míčky, kterými se děti strefovaly do běhajícího banánu. Na dalším stanovišti si pro 
ně Rumcajs s Mankou připravili stezku “na slepo” a ani tentokrát nesměl chybět 
motýl Emanuel, který střežil Makovou Panenku před pavoukem, a proto ho děti při 
podlézání pavučiny nesměly vzbudit. Pohádkovou společnost doplňovala Víla 
Amálka, Křemílek a Vochomůrka, Čert a Káča s hodnou pastýřkou… Pod lípou      
u kostela na malé šikulky čekal hladový medvěd. Děti se pořádně se zapotily, aby 
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pro něho přinesly med od pracovitých včelek, které si ho poctivě hlídaly. Ve farním 
areálu měly děti možnost, vyzkoušet si střílení z luku, chytat s vodníkem u studny 
rybičky a hrníčky, vyskákat se na trampolíně, zatančit si se šaškem či vílami, nebo 
si vyhrát na jiné zábavné aktivitě. Do závěru pohádky se měl možnost zapojit 
každý, buď jako účastník královského turnaje v lukostřelbě nebo při přebírání 
čočky, tedy v našem případě fazolí, anebo si zatančit na plese, při kterém si princ 
vybíral nevěstu. A myslím si, že holčičky nejvíc ocenily to, že i ony si mohly 
vyzkoušet střevíc, který Popelka ztratila. A nakonec jsme přece jen objevili 
tajemství onoho záhadného lukostřelce, když na Popelčinu hádanku, kdo to 
vlastně je, sálem plným dětí zaznělo: POPELKA!

Jsme vděční Pánu, že nám požehnal nádherným počasím, krásnou účastí              
a úžasnými spolupracovníky. Ľudka

Přátelé Koinonie
                                                                  Výroční zpráva 2013



Přátelé Koinonie
Výroční zpráva 2013



Přátelé Koinonie
Výroční zpráva 2013



Přátelé Koinonie
                                                                  Výroční zpráva 2013



Přátelé Koinonie
                                                                  Výroční zpráva 2013



Přátelé Koinonie
                                                                  Výroční zpráva 2013



Týden farních her, 25. - 30. června 2013

Úterý  DIVADELNÍ DEN s pohádkou a koncert ZUŠ Dobřany

Středa  HASIČSKÝ DEN se skluzavkou zdarma

Čtvrtek  KLOUZACÍ DEN s hudbou

Pátek  KREATIVNÍ DEN s ochutnávkou pizzy

Sobota  DIVADELNÍ DEN s hudbou a tancem - divadelní     
         představení, varhanní koncert a ples

Neděle  LITICKÁ POUŤ se mší sv. a občerstvením
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Týden farních her Týden farních her Týden farních her Týden farních her Týden farních her Týden 

Akci pořádá sdružení  Přátelé Koinonie, Budilovo nám. 1, Plzeň-Litice tel. 377 828 180,  www.koinonia.cz  

Italské speciality

LITICKÁ POUŤLITICKÁ POUŤ

Giovanni 
bottega

Pradella
organara

VÝROBA A RESTAUROVÁNÍ VARHAN

2525
Úterý
ČERVEN  2013

Týden 
farních her DIVADELNÍ DEN 

s pohádkou, která začne v 17.00
od 18.00 koncert Základní umělecké školy Dobřany

2626
Středa
ČERVEN  2013

Týden 
farních her HASIČSKÝ DEN 

se skluzavkou zdarma

2727
Čtvrtek
ČERVEN  2013

Týden 
farních her KLOUZACÍ DEN 

s hudbou

2929
Sobota
ČERVEN  2013

Týden 
farních her DIVADELNÍ DEN S HUDBOU A TANCEM: 

v kostele sv. Petra a Pavla:
15.00 divadelní představení:
„Jak jsem se stal svatým aneb úžasně normální život“
17.30 varhanní koncert pod vedením MgA. Miroslava Pšeničky
ve farním sále Betlém:
20.00-24.00 ples se soutěží moravských vín

2828
Pátek
ČERVEN  2013

Týden 
farních her KREATIVNÍ DEN 

s ochutnávkou pizzy

3030
Neděle
ČERVEN  2013

Týden 
farních her LITICKÁ POUŤ od 10.00 mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla, 

následuje pohoštění ve farním areálu

Úterý 25.6. až pátek 28.6.2013
vždy od 16.00 do 19.00 hodin
probíhají kreativní workshopy 
s možností vyzkoušení divadelních kostýmů 

Týden 
farních her
Týden 
farních her



Přátelé Koinonie
Výroční zpráva 2013



Přátelé Koinonie
Výroční zpráva 2013



Přátelé Koinonie
Výroční zpráva 2013



Přátelé Koinonie
Výroční zpráva 2013



Přátelé Koinonie
Výroční zpráva 2013



TESTIFY, letní akce pro mladé ve Zlobicích, 8. - 14. července 2013

Tábor, který se letos konal ve Zlobicích, byl naprosto úžasný. Prožili jsme mnoho 
nových zkušeností a hlavně naplno zažívali Boží přítomnost a přítomnost Ducha 
svatého. Jsme rádi, že můžeme mít srdce krále a že se s živým Bohem můžeme 
setkávat v tak skvělém společenství. K tomuto táboru nás napadá i malá metafora:
Připadám si jako sklenička s kofolou, ale bublinky naštěstí nestihnou 
vyprchat do dalšího skvělého setkání s vámi a s živým Pánem!     Šimon a Johy

Přátelé Koinonie
                                                                  Výroční zpráva 2013



Přátelé Koinonie
Výroční zpráva 2013



Tábor pro děti Neobyčejný snílek (Josefův příběh), 29.7.-4.8.2013

Letošní tábor s názvem Neobyčejný snílek byl skvělý. Našli jsme si tam spoustu 
nových kamarádů, se  kterými jsme hráli hry, chodili jsme na výlety a společně 
chválili Ježíše. Po celý tábor jsme zpívali moc hezkou písničku o Josefovi. Každý 
den se dělo něco zajímavého, museli jsme být odvážní, protože jsme byli jako 
Josef odvedeni do Egypta a cesta byla těžká, bylo vedro a museli jsme překonat 
různé překážky, ale bylo to super. Jedno dopoledne jsme si šili polštářky na 
prorocké sny a odpoledne jsme lanovkou byli spuštěni do vězení, kde jsme si 
napsali na lísteček, co nás trápí a co bychom chtěli, aby Ježíš změnil. Lístečky 
jsme přivázali na balónky a šli je společně vypustit do nebe. Další den si každá 
skupina postavila v   lese svůj příbytek z  klacků, větví a mechu a pak jsme se 
navzájem navštívili, odpoledne byl zajat Benjamínek z každé skupinky a my ho 
museli společně vysvobodit. Navštívil nás dokonce pan kouzelník, který nám 
předvedl různá kouzla, to jsme teda koukali. Zakončili jsme ten večer táborákem a 
stezkou odvahy, kde řádili i stepní lvi. V noci pak byla opravdová stezka odvahy, 
protože jsme zažili hroznou bouřku, která nás vyhnala ze stanů a zbytek noci 
jsme dospali na faře, ale i na to vzpomínáme rádi, protože to bylo „dobrodrůžo “.
Poslední den si každý vylosoval jednoho kamaráda a napsali jsme si na památku 
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něco hezkého na lísteček a zakončili jsme tábor mší sv. Zopakovali jsme si při ní, 
jak to bylo s Josefem, jak ho bratři zradili a prodali do otroctví, ale on jim odpustil 
a zachránil celou jejich rodinu.
„Bylo toho spoustu, co jsme zažili, taky divadla o Josefovi byla krásná, všechny hry 
a dynamiky, no už se zase těšíme na příští tábor.“                        Esterka a Sárinka
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Setkání mladých “Bav se hudbou”, 27.-29. října 2013

„Na tohle setkání pro mladé jsem se opravdu moc těšila (jako ostatně na všechny 
ostatní). A Pán mně ukázal, že jsem se netěšila bezdůvodně. Měla jsem ovšem 
také trochu obavy. Zvláště proto, že jsem souhlasila s účastí na divadle… takovém 
jednoduchém, ale přesto divadle, totiž já a divadlo, to nejde dohromady. Teď však 
musím říci, že jsem ráda, že jsem do toho šla, protože tento okamžik si Pán 
použil, aby se dotkl mého srdce… Když jsem ležela na zemi a všichni mě 
obviňovali, hrála jsem divadlo, ale když se Ježíš za mě postavil a já se začala 
zvedat, přestalo to být jen divadlo. Ta slova, která říkal, byla přesně pro mě:
Ano, odsouzena zákonem, jsi mrtva pro zákon, abys žila pro Boha, tedy pro 
Ježíše, který si tě zamiloval a vydal sebe samého za tebe!
Je pravda, že všechna tahle obvinění existují, ale já už jsem pro ně mrtva a žiji pro 
Ježíše, který mě osvobodil, tzn. žiji pro Svobodu!
Mé místo není ležet na zemi, ale mohu/mám stát na nohou, protože v Ježíši jsem 
svobodná. A to nejen já, ale i Ty!“                                                             Štěpánka
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Podzimní divadlo pro děti o sv. Martinovi, 11. listopadu 2013

Na svátek svatého Martina 11. listopadu se hrálo farní divadlo, určené především 
těm nejmenším.
Zatímco Martin měl hlídku u městské brány, přišel k němu žebrák a prosil ho       
o   jídlo a peníze. Byla zima a nebylo lehké najít útočiště. Ani Martin nebyl              
v   jednoduché situaci. Byl unavený, převzal dokonce službu za nemocného 
kamaráda a sám byl rád, když se mohl trochu najíst, ale nechtěl tohoto ubohého 
člověka jen tak odbýt. Měl dobré srdce a chtěl mu pomoci… „Na, vezmi si můj 
plášť, aspoň před zimou tě ochrání.“ K plášti přidal ještě radu, kde se může          
v teple najíst a odpočinout si. Pak Martina přemohla únava a usnul.
Najednou ho vzbudilo zavolání: „Martine, Martine!“ Úlekem vyskočil a překvapeně 
hleděl na další návštěvu toho večera. „Kdo to jen může být?“ Anděl ihned objasnil, 
proč za ním přišel: „Martine, nesu ti tvůj plášť, můj Pán ho už nebude potřebovat.“ 
Martin přemýšlel: „Ten plášť jsem přece dal…“ Anděl pokračoval: „Cokoliv jste 
udělali jednomu z těch nejmenších, mně jste udělali, vzkazuje ti můj Pán.“
Martin tím zakusil, že Pán vidí do nitra všech srdcí, a odměnil se mu za lásku, 
kterou onomu ubožákovi projevil. Anděl dál Martinovi zvěstoval, že se má stát 
světlem, které bude rozsvěcovat srdce mnohých. Pán mu otevřel cestu               
k pravému pokladu, který se nedá vzít ani koupit… – je jím láska, přátelství, milé 
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srdce. Tento poklad, ukrytý v lidech, postupně objevoval, když se později stal  
biskupem v Tours a štědře z něho rozdával především těm nejchudším. Také děti 
se pak v lampiónovém průvodu, pořádaném mateřským centrem, vydaly hledat 
poklad a na rozloučenou si ještě pohladily bílého koně Aquitanna.
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Rozsvícení vánočního stromu, 13. prosince 2013                                            

V pátek 13. prosince, na svátek patronky světla sv. Lucie, nás v litickém kostele 
navštívil anděl Gabriel. Protože byl tak trochu popletený, potřeboval pomoc všech 
přítomných dětí. Pomohly mu objevit hvězdu. A ta hvězda nebyla jen jakousi 
obyčejnou hvězdou, měla důležitý úkol: osvěcovat místo – obyčejné, chudé 
jesličky – kde se má narodit Král.

Na rozzářených dětských očích bylo vidět, že se blíží nejkrásnější období roku – 
Vánoce. A k nim patří i stromeček, který jsme společně ozdobili hvězdami            
s našimi jmény, na znamení, že chceme být hvězdou, která přináší světlo, radost  
a naději.

„Děkujeme všem dětem i všem přítomným za vytvoření krásné předvánoční 
atmosféry a také generálnímu vikáři Mons. Josefu Žákovi, který nám slavnostně 
požehnal a rozsvítil vánoční strom, který teď září u kostela sv. Petra a Pavla          
v Liticích.“                                                                                                  Mirka H.
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Slavnost Narození Páně, 24. prosince 2013

Na Štědrý den nám Pán projevil svou štědrost v mnoha ohledech. Ke svaté rodině 
v betlémě před kostelem jsme dostali zapůjčené ovečky, kozy a kousek opodál 
ještě poníka. Zvířátka dělala velkou radost všem dětem, jimž rodiče krátili čas 
čekání štědrodenní procházkou. Velkorysé vybavení dostal i betlémek uvnitř 
kostela, kde je pro Ježíška kromě ohniště pastýřů postavena celá vesnice               
i s mlýnem. Vyvrcholení tohoto svátečního dne nastalo dvě hodiny před půlnocí, 
kdy se v kostele sešlo s dětmi i spousta dospělých a v pokojné radosti naslouchali 
koledám, vánočním písním, houpali se do rytmu tance a zaposlouchali se do 
dopisů Ježíškovi, v nichž vyjadřovali své přání a obavy malý chlapec a následně 
dospělý muž a otec rodiny.
Na to navázal krátkým slovem otec Alvaro s ujištěním o Boží přítomnosti v našem 
životě každý den, navzdory tomu, že kolikrát nemáme čas, abychom Bohu psali,    
a nemáme dost síly na to, abychom hleděli k nebesům. Nemusíme vystupovat za 
ním nahoru, on totiž sestoupil dolů k nám a i když se ocitáme úplně na dně, on 
sestupuje ještě níže, aby nás pozvedl – proto Bůh seslal svého Syna, proto se 
narodil Ježíš.
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Setkání mladých-Silvestr, 30.12.2013 - 1.1.2014 

Naše letošní silvestrovské setkání probíhalo z kapacitních důvodů na dvou 
místech: na Prusinách a v Ostravici. S těmi, kdo jeli na Prusiny, jsme se rozhodli 
nejprve navštívit Prahu. Jedním slovem: nádhera! Strávili jsme tam krásné slunečné 
odpoledne a vnímali jsme příjemnou vánoční atmosféru. Během setkání jsme 
zažili spoustu legrace, Pán byl uprostřed nás a zvláště se nás dotýkal při společné 
modlitbě. Boží slovo říká, že “Ježíš je kámen, který mnozí zavrhli”, ale my jsme se 
rozhodli, že chceme náš život na Ježíši stavět, ne jej odmítat. Věříme, a proto 
chceme žít pro nové, větší a lepší vize, a také společně růst v důvěře a přátelství. 
Proto jsme vzájemně nad sebou prohlašovali požehnání, abychom zakoušeli, že 
On nás opravdu chrání, zjevuje nám svoji tvář a naplňuje nás skutečným pokojem, 
ať jsme kdekoli.

V Ostravici jsme mezi sebe přijali nové mladé, mnozí úplně poprvé prožili 
zkušenost setkání s Ježíšem. Nová přátelství jsou znamením toho, že Duch svatý 
působí a funguje, ne? Děkuji Ole, Frantovi, Broňce a Pavlovi, Mirkovi i Jarkovi        
s Lukášem za veškerou jejich obětavost a nasazení i za jejich výzvu: “Věřit, kráčet 
a žít pro Pána!”
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Francescovi též patří náš srdečný dík, přišel mezi nás, aby nás povzbudil a ujistil, 
že nás Bůh volá, miluje a že s námi počítá, mooooc děkujeme!

A všem, kteří se rozhodli slavit Silvestra tam, kam je Pán volal, a ne tam, kde 
možná chtěli být, říkám: “Klobouk dolů”:) Takové gesto už vyžaduje opravdu 
odvahu a svobodu, vidím, že jsme připraveni růst!!!

Trio „ŠiKaN“ (Šimon, Klárka, Nonče) bylo skvělé, děkujeme také Martinovi i všem 
ostatním bavičům večera. Děkuji Tomášovi za zpracování videa z Moravy              
a budeme se těšit na další spolupráci!

Jsem ráda za ochotu kráčet společně!

Con amicizia                   Lenka
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Přehled hospodaření v Kč

 Výnosy             suma v Kč
 Přijaté dary a členské příspěvky    110.205
 Přijaté nadační příspěvky, dotace    225.000
 Příspěvky na tábory a semináře            134.200
 Veřejná sbírka na opravu kostela      18.144
 Celkem                487.549

 Náklady             suma v Kč
 Výdaje na kulturní akce a tábory    359.409
         Mzdové náklady, daně       69.767
 Vydané příspěvky               41.556
 Ostatní (kancelářské a bank.)                             3.803
 Celkem        474.535
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Srdečně děkujeme:

Plzeňskému kraji
Odboru kultury města Plzně
Plzeňskému Prazdroji
Nadaci 700 let města Plzně
firmě Aggeo s.r.o.

         panu Strohschneiderovi, www.skluzavka.cz

         Koinonii Jan Křtitel, litickým farníkům                                                                                             
Potravinové bance
Všem dárcům, kteří podpořili naše aktivity.          

Zvláštní poděkování patří všem dobrovolníkům,                                                                                   
kteří nám věnovali svůj volný čas                                                                              
a aktivně nám během celého roku pomáhali.
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Kontaktní adresa

Přátelé Koinonie, spolek, Budilovo nám. 1, 321 00  Plzeň-Litice, ČR                   
IČO: 22838180, Telefon: +420 377 828 180, E-mail: sek@koinonia.cz    

Občanské sdružení vyšlo z mateřské organizace Koinonia Jan Křtitel. Koinonia Jan 
Křtitel má ve správě Římskokatolickou farnost Plzeň-Litice. Nabízíme možnost 
dálkového studie Biblické školy, letos i na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích (v rámci kurzů CŽV).                                                

                                                                                                                                                                                     
Bankovní kontakt   

Finanční dary lze zasílat na účet ČSOB 201108288/0600.                                                                                                                 
Můžete finanční dary posílat také přes internet, viz DMS                                      
na našich webových stránkách pratele.koinonia.cz.

SBÍRKOVÝ ÚČET NA OPRAVU LITICKÉHO KOSTELA: 
202654133/0600.
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