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S radostí se ohlížíme za rokem 2014, jenž byl šestým rokem existence našeho 
spolku, zaměřeným především na vytváření nových kulturních příležitostí.
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Kdo jsme

Spolek Přátelé Koinonie byl založeno v roce 2009. Vyšel 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  350  členů  tvořících  21 
komunit rodin pokrývajících většinu území České republiky.  
 

http://www.koinonia.cz
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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  spolku  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.  
Spolek  se  tak  podílí  na  výchově  zralých  a  uvědomělých  občanů  a  vytváří 
předpoklady pro budování stabilních mladých rodin.  
Spolek pro naplňování svých cílů  spolupracuje s   jinými místními organizacemi. 
Činnost směřuje k dosahování veřejně prospěšných cílů. Aktivity jsou zacílené i na 
širokou veřejnost a tzv. nezařazenou mládež.  
Úzce spolupracujeme s církevní organizací Koinonia Jan Křtitel, Římskokatolickou 
farností Plzeň-Litice a slovenskou organizacím Priateľ ve Vyšném Klátově.                                                                      
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Orgány spolku

Předseda: Alvaro Grammatica Th.D.  
Členové předsednictva: Mgr. Giuseppe Meneghini, Marta Kilianová  
Volební období: 25. 9. 2014 – 25. 9. 2019

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 2014 jsme mimo jiné realizovali tyto aktivity:

- Tříkrálová sbírka 2014

- Setkání mladých “Buď víc!” 28.2.-2.3. 2014

- Divadelní představení “Zvířátka a loupežníci” v Radobyčicích 28. 3. 2014

- Návštěva mladých ve věznici Kynšperk 27. 4. 2014

- Noc kostelů 23. 5. 2014

- Pohádkový les v Liticích 31. 5. 2014

- PilsAlive a Pohádkové náměstí 26.-28. 6. 2014

- Letní akce pro mladé ve Zlobicích 21.- 27. 7. 2014
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- Tábor pro děti 29. 7. - 4. 8. 2014

- Kreativní dílničky (výtvarka) pro nejmenší - měsíčně

- Tvořivé dílničky pro děti - měsíčně (projekt “Bambino creativo=Futuro positivo”)

- Podzimní pohádka pro děti o skřítku Podzimníčkovi 11. 10. 2014

- Setkání s dětmi z Jedličkova ústavu 23.10.2014

- Varhanní koncert 1.11.2014

- Rozsvícení vánočního stromu a betlémská chýše u kostela 13. 12. 2014

- Slavnost Narození Páně na Vánoce 24. 12. 2014

- Setkání mladých Silvestr 30. 12. 2014 - 01. 01. 2015
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Tříkrálová sbírka, leden 2014

V  tomto  roce  nám „přálo“  počasí,  teploty  stále  kolem  5°C,  bezvětří.  Pro  nás 
koledníky dobré, ale přeci jen ta atmosféra zimy nakonec chybí…Vždy je nádherné 
a povzbuzující, když lidé, kteří otevřou dveře a za nimi znenadání uvidí Tři krále, 
se usmějí a vyjádří radost z jejich příchodu. Ti zazpívají písničku a některé děti ji 
přitom pro dotvoření příjemné atmosféry doprovodí flétnou či kytarou. Lidé vloží 
do pokladničky příspěvek na charitu a k potěšení dětí přidají sladkost na doplnění 
energie pro pokračování v cestě.

Odkud se vlastně vzali Tři králové? „Tři králové“ je lidové označení pro mudrce      
z Východu, kteří podle Matoušova evangelia navštívili Ježíše v Betlémě krátce po 
jeho narození, poklonili se mu a přinesli dary: zlato, kadidlo a myrhu. Svátek Tří 
králů neboli slavnost Zjevení Páně (6. ledna) upomíná na okamžik, kdy se Kristus 
zjevuje  nejen  izraelskému  lidu,  ale  všem;  dává  se  rozpoznat  jako  král  všech 
národů,  které  zastupují  mudrcové  zdaleka.  O  tomto  svátku  je  zvykem  psát 
svěcenou křídou na dveře domů zkratku K † M † B † jako formuli požehnání. 
Zkratka se často vykládá jako iniciály tří králů, původní text však zní „Christus 
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mansionem benedicat“, což znamená „Kristus ať žehná tomuto obydlí“ (po celý 
rok – proto se připisuje též letopočet).

Ze srdce děkujeme všem dárcům za jejich štědrost a přijetí, a všem přejeme, aby 
byl jejich dům naplněn požehnáním a Boží přítomností! PA
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Setkání mladých Buď víc! 28. února - 2. března 2014

Buď víc! Ale jak na to? Během tohoto setkání pro mladé jsme se dozvěděli, jak se 
stát hvězdou (Fp 2,15) v modlitbě, vztazích a projevu Ducha charizmatu. V prvním 
tématu,  které  měla  Ester,  jsme  se  povzbudili  ke  každodenní  –  zprvu  alespoň 
pětiminutové  –  modlitbě.  Další  téma  o  vztazích  vedl  Pavlík,  zde  jsme  mohli 
nahlédnout, jak vypadají naše vztahy s druhými, a zjišťovali jsme, jak je můžeme 
vylepšit. Mně osobně (Anče) toto téma naučilo rozeznávat situace a uvědomit si, 
kdy je lepší ustoupit, být pokorná a dát šanci druhým, protože i Ježíš dává tuto 
šanci  mně  osobně  každý  den.  Třetí  téma,  které  vedl  Gřeček  (Gregorio),  jsme 
zakončili  společnou modlitbou ve skupinkách. Téma bylo o tom, že náš  talent 
vždycky musíme spojit s Duchem svatým, aby měl smysl a směr. To byl také směr 
naší modlitby. Na závěr dne jsme zjistili, že být hvězdou vyžaduje velkou dávku:  
a) odvahy – dokázat překonat vlastní strach 
b) vytrvalosti – nevzdávat se po prvním neúspěchu, ale s odhodlaností pokra- 
čovat kupředu  
c)  spolupráce  –  sami  jsme  velmi  omezení,  ale  máme-li  kolem  sebe  přátele,        
na které se můžeme spolehnout, zvládneme mnohem více.  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To  všechno  jsme  si  vyzkoušeli  na  vlastní  kůži  při  večerní  zábavní  soutěži 
„Koinonia  má  Talent“,  kde  jsme  každý  dali  průchod  vlastním  talentům.  Celé 
setkání jsme si užili a po nedělní bohoslužbě a obědě už se nemůžeme dočkat 
příštího setkání.                                                                                   Anče, -plik-
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Divadelní představení “Zvířátka a loupežníci”, Radobyčice, 28.3.2014

Po školním (nebo školkovém) vyučování v páteční odpoledne 28. března dorazilo 
spolu  s  rodiči  nebo babičkou a  dědečkem na  pět  desítek  dětí  v  Radobyčicích       
do tamější sokolovny, kde na ně čekali tři zvířecí kamarádi. Jejich hodný hospodář 
se dostal do nesnází a kohoutek, kočička a ovečka se mu snažili pomoci a svým 
zpěvem pro něj získat dukátky. Děti se ke zvířátkům s radostí připojily, a tak není 
divu, že se vše podařilo, jak mělo.  
Svoji  písničku  předvedli  dokonce  i  loupežníci  v  lese  a  dukátků  po  nich  bylo 
dostatek pro všechny. Hospodář děkoval Pánu Bohu, zvířátka se radovala a děti 
tancovaly, skákaly a mlsaly… Micka �
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Noc kostelů, 23. května 2014
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V průběhu pátečního večera 23. května překročilo práh kostela sv. Petra a Pavla 
přes  dvě  stě  návštěvníků  v  rámci  Noci  kostelů.  Nejen  obyvatelé  Litic  zaplnili 
kostelní lavice i prostor pod kůrem a se zaujetím vyslechli přednášku Mgr. Petra 
Jindry,  zástupce  ředitele  Západočeské  galerie  v  Plzni,  o  gotických  znameních 
vypovídajících  o  historii  kostela.  Následně  se  účastníci  mohli  individuálně 
rozhodnout, zda nejprve ochutnají víno používané při mši, anebo vystoupí na věž 
a  prohlédnou  si  zblízka  zvony,  které  slyší  zvonit  každý  den.  Program  pak 
pokračoval  koncertem  duchovní  hudby,  jež  odpovídá  stylu  oslavy  Boží  krásy         
a dobroty současné doby.
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Pohádkový les, 31. května 2014

O tom, že děti jsou výborní pomocníci, jsme se spolu s jejich rodiči a prarodiči 
přesvědčili už po několikáté. Jejich hlavním úkolem na Pohádkovém lese v sobotu 
31. května bylo spolu s Kráskou zachránit Netvora. Všechna námaha a splněné 
úkoly stály za to: namalovat sluníčko pro smutnou princeznu Zubejdu, vytáhnout 
ze  země  obrovskou  řepu,  chodit  po  špalcích  a  proplazit  se  kolem pavouka… 
Kráska  pak  skutečně  dala  Netvorovu  dobrému  srdci  přednost  před  nároky            
na pomíjivou krásu, a tak se zakletý Netvor nečekaně proměnil v hezkého prince.
Ještě  před touto proměnou děti  přihlížely čarovným kouskům pana kouzelníka, 
který zaslouženě sklidil jejich obdivný potlesk. Ke slunečnému počasí a poníkovi 
Terezce  k  pohlazení  nechyběly  ani  sladké dobroty  napečené od hodných paní       
z Litic a okolí.
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Děkujeme Pánu Ježíši a všem, kteří se ochotně přičinili k radosti těch, 
na kterých nám nejvíce záleží!   
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PilsAlive a Pohádkové náměstí 26.-28. 6. 2014

V závěru školního roku, kdy děti dostávají vysvědčení a začínají jim prázdniny, se 
na  náměstí  Republiky  v  Plzni  konal  festival  křesťanské  rytmické  hudby  zvaný 
PilsAlive. První dva ročníky hostila před léty Oáza naší komunity v Liticích, pak se 
na popud otce biskupa, aby festival sloužil především evangelizaci, přestěhoval    
do Plzně.
Letošní 6. ročník se konal dokonce jako třídenní a navíc s bohatým programem 
pro  děti  zvaným  Pohádkové  náměstí.  Děti  byly  zvány,  aby  pomohly  andílku 
Plzeňáčkovi  najít  tu  nejvzácnější  perlu.  Hlavní  plzeňské  náměstí  se  proměnilo       
v zábavný prostor se skluzavkami, skákacím hradem, kreativními workshopy, kde 
si děti  vyráběly vlastní placky na přišpendlení, nechávaly si malovat na obličej,      
a potkávaly různé postavy z českých pohádek. Ty jim zadávaly rozličné úkoly – 
např. sednout si na lopatu u Ježibaby z perníkové chaloupky, naplnit papírovými 
kameny břicho vlka k záchraně  Karkulky a babičky, chodit po chůdách a přelít 
moře  u  Dlouhého,  Širokého a  Bystrozrakého atd.  Za  splění  jednotlivých  úkolů 
obdržel každý účastník písmenko do své kartičky, čímž získal odpověď na otázku: 
jak se jmenuje království, kde se nachází ta nejvzácnější perla? 
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Potom bylo pro všechny za odměnu připravené divadelní představení o andílku 
Plzeňáčkovi a kupci Ondřejovi, do něhož byly děti též aktivně zapojeny. Všichni 
tak společně  objevili,  že to nejvzácnější  má každý  ve svém srdci a každé dítě 
přitom dostalo od andělů perličku.
V  návaznosti  na  toto  poselství  pak  přítomné  pozdravil  otec  biskup  Mons. 
František Radkovský, primátor Martin Baxa a programový ředitel společnosti Plzeň 
2015 Jiří Sulženko.
Festival  následně  pokračoval  koncerty  různých  kapel,  které  doprovázejí 
bohoslužby v plzeňské diecézi. Muzikanti a zpěváci Koinonie vystoupili v sobotní 
odpoledne.  Jejich  příspěvek  doplňovalo  taneční  vystoupení  ve  spolupráci              
s Českým západem z Dobré Vody.
Každý večer na zakončení programu se všichni přítomní v čele s otcem biskupem 
nebo generálním vikářem modlili  za své rodiny a město. Záložky s modlitbou, 
které  posluchačům  a  kolemjdoucím  zájemcům  nabízeli  andělé,  byly  rozdány 
všechny – 3000 kusů!
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Děkujeme  za  možnost  svědčit         
o  Pánu  Ježíši  a  děkujeme  za 
spolupráci  při  Pohádkovém náměstí 
sestrám  a  bratřím  salesiánům, 
bratřím  oblátům  a  z  komunity 
Vtěleného  Slova  a  bratřím 
františkánům!
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Tábor pro děti “Mojžíš” 29. 7. - 4. 8. 2014

Letošní tábor byl opravdu super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Zažili jsme s ostatními kamarády spoustu dobrodružství. Nejdřív nás Bůh povolal 
jako Árony, dostali jsme hůl a vydali jsme se s Mojžíšem na cestu za faraonem. 
Ten se nedal přemluvit, a tak jsme se stali svědky 10 egyptských ran. Nakonec nás 
faraon pustil, přešli jsme přes moře, Egypťané se utopili a my jsme byli svobodní!
Líbil  se  nám taky  jeden  večer,  kdy  jsme  připravili  soutěž  Koinonia  má  talent           
–  junior.  Bylo  to  opravdu zábavné,  zvlášť  když  vystoupila  skupinka vedoucích         
– senioři. 

Celý tábor byl skvělý a nezapomenutelný �
a určitě si nikdo nenechte ujít ten příští. 

Esterka a Sárinka 
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Podzimní pohádka pro děti o skřítku Podzimníčkovi 11. 10. 2014

K dětem z Litic a okolí zavítal v sobotu 11. října opět skřítek Podzimníček. Mnohé 
z nich ho ještě neznaly, ale rychle se se sympatickým skřítkem, který barví listí na 
stromech, vybarvuje ovoce a připravuje všechnu přírodu na příchod královny Zimy, 
skamarádily. Nevyhnuly se ani seznámení s vychytralou vílou Vodnicí, která skřítka 
zaklela, aby se chtivě zmocnila jeho barevné palety. Kouzlení od posledně trochu 
pozapomněla, a tak milého podzimního skřítka proměnila nejdříve v psa a pak ve 
slepici,  když  jí  ale její  pomocník skřítek Blaťák podal 13. kouzlo,  Podzimníček 
rázem zdřevěněl a byl z něho pařez. 
Dětem bylo začarovaného kamaráda z Lesní říše líto, a tak s radostí a ochotně 
pomáhaly Studánkové víle a Petříkovi s Adélkou plnit všechny úkoly, kterým bylo 
možné  toto  kouzlo  vrátit  zpět:  všem  lesním  bytostem  roznášely  depeše                
s   rozkazem příprav na zimu, sesbíraly opadané modré listí a všechny možné jiné 
zmatky,  které  Vodnice  se  skřítkovou paletou napáchala.  Adélku s  Petříkem to 
málem stálo trest v podzemí Lesní říše, protože je nečekaně přistihl sám král. 
S Podzimníčkem to v tu chvíli vypadalo opravdu bledě, přese všechnu snahu se 
mocné 13. kouzlo nedařilo ničím zvrátit…



�                                                                   Výroční zpráva 2014
Přátelé Koinonie

Všem  se  tajil  dech  a  Studánkové  víle  i  Petříkovi  s  Adélkou  se  samou  lítostí 
dokonce  vyronily  slzy.  A  právě  projev  jejich  skutečné  lásky  a  přátelství  vrátil 
Podzimníčka zpátky do života!
V radosti nad společným shledáním pro ně nebylo ani zatěžko odpustit nešťastné 
Vodnici. Král s ní na jejich prosbu naložil milosrdně a nesnášenlivou vílu proměnil 
ve vodní pramen k užitku zvířat i lidí.
Když pak královna Zima rozprostřela svůj sněhový plášť, byli už Petřík s Adélkou 
zase  doma  u  dědečka  a  všichni  v  Lesní  říši  spokojeně  spolu.  Děti  v  sále  si 
zazpívaly a zatancovaly a pustily se do sladké odměny od hospodyněk z litické 
farnosti.
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Děti z Jedličkova ústavu dobyly Jericho 23.10.2014   

Setkání  s  dětmi  z  Jedličkova  ústavu,  které  nás  ve  čtvrtek  23.10.  opět  přijely 
navštívit  do  Litic,  předcházelo  mnoho  těšení  a  shledání  bylo  opravdu  o  to 
radostnější. Když se děti po jízdě občerstvily a popovídaly o tom, co je nového od 
minula, přišel za nimi biblický dobyvatel Jozue, měl v ruce šófar, na nějž troubil,   
a  schránu  úmluvy,  kterou  bylo  zapotřebí  vzít  s  sebou  na  cestu.  Právě  před 
Hospodinovou schránou se zvedly vody Jordánu a děti ho přešly suchou nohou. 
Tím ale dobrodružství nekončilo… 
Od anděla s mečem v ruce dostaly další pokyn – dobýt město Jericho. To mělo 
mohutné hradby a za nimi žili nepřátelé. Když Jericho ale všechny děti společně 
obcházely a pak zatroubily na polnice, zdi se rozbořily a obyvatelé města utekli. 
Nedostupné Jericho už bylo v rukou dětí! Následně jsme se shromáždili v kapli, 
kde jsme slavili mši svatou. Poté už všem vyhládlo, a tak dobrý oběd přišel vhod. 
Náš pastýř Francesco dostal od dětí ke svým narozeninám ještě jednu speciální 
dobrotu – slaný dort, úplně mk nerozeznání od dortů z cukrárny. 
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Děti také rády a hezky zpívají, a tak jsme si společně zazpívali několik písniček, 
Rozálka k tomu dokonce krásně tančila. 
Na rozloučenou jsme si náležitě zamávali a vzájemně se ujistili, 
že Pán je stále s námi a vždy nás doprovází.
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Varhanní koncert na Slavnost Všech svatých 1.11.2014

Na Slavnost Všech svatých v sobotu 1. listopadu se v Liticích hojně zaplnil kostel 
sv. Petra a Pavla a pod rukama Pavla Šmolíka, regenschoriho plzeňské katedrály 
sv.  Bartoloměje,  se  slavnostně  rozezněly  varhany.  Účastníci  se  zaposlouchali       
do  rozličných  stylů  hudebních  děl  bohatého  repertoáru,  v  němž  nechyběla 
několikerá improvizace oživující  přítomné okamžiky.  V závěru koncertu se pan 
Šmolík  nechal  vést  duchovním  textem  a  varhanním  píšťalám  propůjčil  hlas          
ke zhudebnění chvalozpěvu vyvolených z knihy Zjevení: 

„Díky Spasiteli, Bohu našemu… 
dobrořečení i sláva, čest a moc na věky věků.“ (Zj 7,9n)
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Rozsvícení vánočního stromu v Liticích 13.12.2014

Venku  je  6,5°C,  ale  je  opravdu  13.  prosince,  svátek  sv.  Lucie,  a  to  se  přece             
v Liticích u kostela rozsvěcuje vánoční strom! Postačí tedy obléct si středně teplý 
svetr  a  hurá  –  jdeme  se  podívat.  První,  kdo  nás  uvítal,  byly  ovečky  a  poník              
v ohrádce kolem betlémské chýše před kostelem. Uvnitř kostela se místa rychle 
obsadila a brzy bylo plno i pod kůrem a mezi lavicemi. 
Pak  už  nás  laskavě  přivítala  i  sv.  Lucie,  s  níž  se  děti  bezprostředně  zapojily          
do  rozhovoru.  S  pomocí  anděla  pak  děti  s  radostí  ozdobily  stromeček 
hvězdičkami,  na  které  napsaly  svá  jména,  vždyť  je  tolik  zapotřebí  zářit  pro 
všechny  kolem  nás,  nejen  pro  rodiče  a  sourozence  doma.  Když  byl  stromek          
v  kostele  již  celý  rozzářený  podepsanými  hvězdami,  vyzval  nás  otec  biskup 
František, abychom vyšli ven před kostel, kde se chystal požehnat a rozsvítit velký 
vánoční strom.
Bez váhání jsme ho následovali a před portálem kostela si od něho vyslechli zvěst 
o Ježíšově narození (text evangelia měl otec biskup František přímo v mobilu) :-).
Potom požehnal  betlém a  strom,  který  se  nádherně  rozsvítil.  Ocas  betlémské 
komety sahá dokonce až k oknům kostelní věže na úrovni zvonů. 
Současně  se  rozzářily  i  tváře  přihlížejících  a  celá  atmosféra  byla  prostoupena 
nadějí a radostí z nadcházejících Vánoc.
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A když potom sv. Lucie oznámila dětem, že od otce biskupa dostanou dáreček, 
byly tak unešené, že by snad málem odnesly i jeho samotného :-).
Závěrečným dárkem pro všechny byla ve farním sálu Archa zdarma ochutnávka 
italských vánočních bábovek Panettone a Pandoro a k tomu výtečné sladké víno 
Val di Dio.
Přejeme všem příjemné pokračování adventu… vánoční svátky se nezadržitelně 
blíží,  a  tak už  se  teď  na všechny moc těšíme také 24.  prosince ve 22.00 při 
“půlnoční” bohoslužbě.

(plik)
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Živý betlém – Prusiny 14.12.2014

V neděli  14.12.  na  Prusinách zahrály  děti  divadelní  představení  “Živý  betlém”. 
Příběh o narození Ježíše Krista ztvárnily děti z Netunic, Střížovic a ze Spáleného 
Poříčí  již  čtvrtým rokem. Na scéně  se kromě  Josefa s Marií  a Ježíškem objevili        
i  nebezpeční  římští  vojáci  s  krutým  Herodem,  krásní  andělé,  obyvatelstvo 
městečka (hostinský i pastýři s ovcemi), moudrý zákoník a tři mudrci z východu 
cestující za hvězdou. Divadlo bylo doprovázeno známými koledami, které si diváci 
mohli  společně  s  muzikou  zazpívat.  Představení  krásně  ukončil  krátkým 
povídáním zdejší farář Peter Hermanovský a umocnil tak příjemnou předvánoční 
atmosféru.
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Živý betlém – Spálené Poříčí 21.12.2014

V  neděli  21.12.  děti  z  Netunic,  Spáleného  Poříčí              
a  Střížovic  zahrály  “Živý  betlém”  i  na  náměstí               
ve  Spáleném Poříčí.  Představení  se  jim moc povedlo, 
opět  bylo  doprovázeno  výběrem z  krásných  českých 
koled, které si účastníci spolu s muzikou zazpívali. Pro 
diváky  z  řad  dětí  byla  přichystána  sladká  odměna          
v podobě čokoládových dukátů, když se přišly během 
součtu lidu zapsat do Betléma.
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Půlnoční bohoslužba v Liticích a na Prusinách 24.12.2014

Přes celý Štědrý den přicházelo ke kostelu stále mnoho lidí s dětmi, zastavovali se 
před betlémskou chýší s Ježíškem, Josefem a Marií, pozorovali ovečky a kozičky 
nebo se dokonce projížděli na poníkovi, nahlíželi do vánočně ozdobeného kostela 
a někteří si odnášeli domů rozžehnuté Betlémské světlo.
Navečer přišlo mnoho rodin a přátel najednou, aby si společně vychutnali opět    
po roce půlnoční bohoslužbu. 
Účinkoval při ní velice vydařený sbor, tvořený dětmi a dospívajícími z Litic a okolí, 
někteří zpívali, další hráli na hudební nástroje nebo tancovali.
Po krásně provedených koledách, jež byly prokládány texty o zaslíbení Mesiáše       
a narození Ježíše, ukázal otec Alvaro na jesličky a přirovnal je k našemu srdci – 
tam, kde se zdá,  že už  nemůže vzejít  nic  nového,  Bůh vkládá dar zcela nový          
a nečekaný. 



�                                                                   Výroční zpráva 2014
Přátelé Koinonie

A tak se rodí naděje. Po závěrečném Narodil se Kristus Pán se nikomu ani nechtělo 
odcházet,  sbor  přidal  ještě  další  dvě  koledy  a  pak  si  návštěvníci  bohoslužby          
a sousedé přáli při svařeném vínu krásné svátky.
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Přehled hospodaření v Kč

Výnosy       suma v Kč
Přijaté dary a členské příspěvky 200.584 
Přijaté nadační příspěvky, dotace   40.000
Příspěvky na tábory a semináře          178.620
Veřejná sbírka na opravu kostela     3.221
Celkem          422.425

Náklady       suma v Kč
Výdaje na kulturní akce a tábory 262.290

         Mzdové náklady, daně   19.002
Vydané příspěvky          63.500
Ostatní (úroky, odpisy, aj.)                          77.455
Celkem          422.247
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Srdečně děkujeme:   

•  Plzeňskému Prazdroji
•  Městu Plzeň
•  Odboru kultury města Plzně
•  Nadaci 700 let
•  Plzeňskému kraji
•  RWE Energie
•  firmě Aggeo s.r.o.

         •  a panu Strohschneiderovi, www.skluzavka.cz
   •  Koinonii Jan Křtitel a 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.

http://www.skluzavka.cz
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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    

Spolek vyšel z mateřské organizace Koinonia Jan Křtitel. 
Koinonia Jan Křtitel má ve správě Římskokatolickou farnost Plzeň-Litice.                                 
                                                                                                                                                                                     
Bankovní kontakt   

Finanční dary lze zasílat 
na účet České spořitelny
3903303399/0800.                                                                                                                

mailto:sek@koinonia.cz
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