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Rok 2015 uběhl jako voda a nám zůstaly krásné vzpomínky! Děkujeme všem :)
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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.



�                                                                   Výroční zpráva 2015
Přátelé Koinonie

V roce 2015 jsme mimo jiné realizovali tyto aktivity:

- Tříkrálová sbírka 2015

- Setkání mladých 24.-26. dubna 2015

- Kurs Filip pro mladé na Prusinách 1.-3. května 2015

- Pochod pro život v Plzni 19. května 2015

- Noc kostelů 29. května 2015

- Pohádkový les 6. června 2015

- Živé náměstí v rámci festivalu PilsAlive 27. června 2015

- Pohádkové náměstí 30. června 2015
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-  Dětský tábor Jozue „Buď statečný a udatný“ 14.-18. červenec 2015

- Letní tábor pro mladé „Nic není nemožné“

- Kreativní dílničky (výtvarka) pro nejmenší - měsíčně

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

- Podzimní pohádka pro děti 10. 10. 2015

- Rozsvícení vánočního stromu 13. 12. 2015

- “Půlnoční” v Liticích 24.12.2015

- Živý Betlém v Liticích 2015



�                                                                   Výroční zpráva 2015
Přátelé Koinonie

Tříkrálová sbírka, leden 2015

V Liticích, Chlumčanech a Šlovicích se vydali opět do ulic již tradiční postavičky Tří 
králů.  Tříkrálovou  sbírku,  která  je  největší  dobrovolnickou  akcí  u  nás,  pořádá 
Charita  Česká  republika,  ke  které  se  po  celé  zemi  přidávají  různé  organizace           
a spolky, včetně našeho spolku Přátelé Koinonie.

Děkujeme všem dětem,  dobrovolníkům a dárcům za štědrost,  přijetí  a  pomoc 
lidem v nouzi (Podpora projektů: Domov sv. Zity - chráněné bydlení Sladkovská, 
Domov  sv.  Zdislavy  pro  matky  s   dětmi  v   tísni,  jednorázová  akutní  sociální 
výpomoc, Osobní asistence Plzeň, podpora akcí a pomoci sociálně slabým dětem    
a mládeži ve farnostech vikariátu Plzeň.
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Setkání mladých 24.-26. dubna 2015

Chtěla bych se s vámi podělit o svoje svědectví z tohoto setkání, protože se toho 
stalo vážně hodně, takže vám nemůžu napsat ani všechno, co se stalo, protože by 
to bylo asi na dvoudílnou knížku
Když jsem odjížděla na toto setkání, říkala jsem si, že na podobných setkáních 
jsem byla už tolikrát, že mě určitě nemůže už vůbec nic překvapit. Ale pravda je, 
že mě tam překvapila spousta věcí.
Byla jsem poprvé ve svém životě  vedoucí skupinky (naštěstí  ne úplně  sama :))        
a byla jsem docela ustrašená, jak to dopadne, ale měla jsem tu nejlepší skupinku 
a opravdu jsme všichni zakoušeli Pánovu přítomnost ve všech našich aktivitách. 
Nejvíc se mě dotkla přednáška, kdy jsme se bavili o tom, že Bůh nás stvořil přesně 
takové, jaké nás chce mít, a Bůh přece nedělá chyby!
Každý  z  nás  je  originál  a  pokud  nedokážeme přijmout  sami  sebe,  jak  máme 
přijímat ostatní?
Pokud nemilujeme sami sebe, nemůžeme milovat druhé ani Boha.
A  další  skvělou  zkušenost  jsem  zažila,  když  jsme  se  v  sobotu  večer  modlili           
a vzývali Ducha svatého. Byli jsme rozdělení do skupinek a modlili jsme se za sebe 
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navzájem. Když jsme se modlili za posledního člena naší skupinky, tak jsem si 
říkala, že už mě strašně bolí nohy a že asi odpadnu :-), ale Pán mi dal slovo: Bratr 
mající oporu v bratru, je jako pevné město.
V  tom  okamžiku  mi  došlo,  že  jsme  se  sice  pomodlili  všichni  za  všechny                
ve skupinkách,ale že se nikdo nepomodlil za Lenku, Ester, Frantu a za všechny, 
kdo byli na podiu a hráli. Tak jsem řekla naší skupince, že bychom se za ně měli 
jít pomodlit, a tak jsme šli a pomodlili jsme se za každého zvlášť Bylo to úžasné: 
Pán jednou větou změnil celou situaci a hlavně můj postoj.

Johy

A abych nezapomněla GOD IS GOOD ALL THE TIME !                              
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Kurs Filip pro mladé na Prusinách 1.-3. května 2015

Na Prusinách  jsme prožily  krásný  víkend  se  spoustou  báječných  lidí  a  Pánem 
Ježíšem. První večer jsme se dozvěděly o nádherné, bezpodmínečné Boží lásce, že 
pro nás Bůh chce to nejlepší.
Sobotní  den  byl  dojemný.  V  dopoledním  programu  jsme  si  mohly  vyzkoušet 
dynamiku s blátem. Bláto představovalo to, jak jsme hříšní a sami si nemůžeme 
ani pomoci, ani se očistit, ale potřebujeme k tomu Ježíše… Opravdu to stálo za to, 
aby se každý zamyslel sám nad sebou a odevzdal Pánu to, co ho tíží.
Odpolední  program  byl  také  velmi  zajímavý  a  Janky  a  Elišky  svědectví  velice 
emotivní.
Byl to celkem náročný  den, ale večer přišlo opékání buřtíků  na ohni a zábava. 
Někdo předvedl  zajímavé scénky a  jiní  připravili  skvělé  hry,  do nichž  jsme se 
všichni společně zapojili.
V neděli ráno po snídani se uklízelo a následně odjíždělo do Litic na mši. Po ní 
ještě poslední společné foto, oběd a odjezd domů.
Děkujeme na supr víkend

Eliška, Štěpánka a Pája
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Pochod pro život v Plzni 19. května 2015

Bůh je Bohem života, proto Ježíše vzkřísil z mrtvých, a všemu stvoření dává život!
V úterý  19.  května jsme se spolu s otcem biskupem Františkem a plzeňskými 
věřícími  vydali  na  pochod,  kterým  jsme  kolemjdoucím  a  přihlížejícím  chtěli 
ukázat, že náš život je radost! Kéž všichni můžeme toto svědectví vydávat každý 
den  a  být  oporou těm, kdo se  potýkají  s  nesnázemi.  V  Boží  ruce  není  nikdo 
ztracen, ale naopak prozřetelně veden k plnosti života.
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Noc kostelů 29. května 2015

Večer  29.  května  znamenal  otevřené  dveře  do  kostela  pro  mnohé  zájemce           
na  Plzeňsku,  v  celé  České  republice  a  několika  dalších  evropských  zemích.           
V kostele sv. Petra a Pavla v Plzni-Liticích očekávala návštěvníky milá varhanice 
MgA. Markéta Schley Reindlová, která přítomné nejprve krátce seznámila s historií 
nově  zrestaurovaných  varhan  a  následně  na  kůru  vysvětlila  jejich  strukturu           
a  fungování.  Poté  se  do  kláves  hravě  a  radostně  opřela  a  tóny  královského 
nástroje  se  lahodně  linuly  k  uším  posluchačů  v  kostele  i  po  celém  Budilově 
náměstí.  Po  skončení  koncertu  se  ještě  ochotně  věnovala  příchozím,  názorně 
předváděla jednotlivé rejstříky a odpovídala na položené dotazy.
Velkému  zájmu  se  těšila  zvonice,  na  niž  si  celé  rodiny  i  desítky  dvojic                    
a jednotlivců ochotně vystály frontu a mohly pak obdivovat zvony, z nichž největší 
je  současně  nejstarší  zvon na Plzeňsku.  Varhany,  zvony i  samotný  kostel  byly 
prezentovány na informačních panelech s  fotografiemi a  na videu,  nebo jejich 
části (varhanové píšťaly a zvonová hlava) byly vystaveny na stolcích.
Teplý květnový večer začal za světla a končil za bouřlivého burácení noční bouřky, 
přesto však: “Žádná tma není temná a noc jako den svítí” pro dobrotivého Boha, 
který se s láskou ujímá každého z nás.
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Pohádkový les 6. června 2015

V sobotu 6.  června svítilo sluníčko snad právě  kvůli  dětem… a že tedy svítilo         
a hřálo! Však se také konal Pohádkový les v Liticích a na farní zahradě, po cestě     
a v lese se to hemžilo samými postavičkami z pohádek i živými zvířátky. Děti se 
na  svém  pohádkovém  dobrodružství  setkaly  s  kuřátkem,  včelkami,  vodníkem       
a  vodnicí,  lesními  vílami,  muchomůrkami,  princem  Bajajou  a  princeznou 
Světlanou,  Makovou  panenkou  a  motýlem  Emanuelem,  Rumcajsem  a  Mankou        
s  Cipískem,  Křemílkem  a  Vochomůrkou,  Machem  a  Šebestovou,  Sněhurkou           
a trpaslíky a u všech se pilně snažily plnit úkoly, aby mohly nasbírat co nejvíce 
dukátků Honzovi na cestu do světa. Že prý jakému Honzovi? No přece českému 
Hloupému Honzovi!
S tím se děti společně seznámily při divadelním představení. Honza byl sice velký 
spáč a trochu lenoch, ale přišel na to, jak rozmluvit princeznu Liběnku. Když mu 
pak král nabídl její ruku a půl království, spokojil se s měšcem dukátů a za ženu si 
vzal  svoji  Marušku.  Tak  se  nakonec  ukázal  jako  moudrý,  statečný  a  docela              
i pracovitý . O svoje proslulé buchty od maminky se nakonec podělil se všemi 
dětmi a pochutnali si na nich i dospěláci.           

(toivo)
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Živé náměstí v rámci festivalu PilsAlive 27. června 2015

V  sobotu 27.  června  ožilo  Evropské hlavní  město  kultury  koncertem,  který  se 
konal v rámci křesťanského festivalu PilsAlive. 
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Návštěvníky  nečekal  jen  pasivní  poslech.  Nachystané  židle  zůstaly  téměř 
nevyužité,  o což  se postaral  nejen krátký  déšť  před koncertem, ale především 
tanečníci  skupiny  Let’s  Dance  for  Jesus,  kteří  od  začátku  programu rozhýbali 
přihlížející posluchače.
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Následně  vystoupila  worshipová 
zpěvačka Máire Close z Los Angeles 
a  nešetřila  ani  nadšené  publikum, 
ani svou tvůrčí kreativitou. Svůj irský 
původ  nezapřela  hrou  na  různé 
nástroje v irských rytmech. Zpěvem, 
slovem  a  také  celým  svým  tělem 
dokonale  animovala  celé  plzeňské 
náměstí  včetně  náhodně  příchozích 
zájemců.
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V  tomtéž  pak  pokračovali  hudebníci  a  zpěváci           
z  plzeňské  Koinonie.  Zazněly  skladby  současné 
křesťanské tvorby v různých stylech, nechyběl  rock, 
pop  či  rap  a  s   heslem  “žádný  smutek”  předávali 
zúčastněným svoji radost z víry.
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Mezi písněmi, které provázel většinou tanec a rovněž balet a vlajky, zaznělo také 
svědectví. O svoji zkušenost s Ježíšem jako s nepodmíněnou láskou, se podělila 
Žaneta. 
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Na  závěr  Živého  náměstí  promluvil     
o Ježíši  jako příteli také otec biskup 
František.
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Pohádkové náměstí 30. června 2015

Úterní odpoledne na plzeňském náměstí Republiky patřilo dětem. Letní prázdniny 
tam zahájilo Pohádkové náměstí. Děti za svou celoroční píli dostaly symbolickou 
odměnu ve formě zábavného prostoru.
Program začal ve 14.00 hodin na startovacím stanovišti, kde děti obdržely mapku 
Pohádkového náměstí a kartičku s hádankou na doplnění. Děti ji mohly postupně 
vyplňovat  po  splnění  úkolů  u  pohádkových  stanovišť.  Tam je  čekali  Kohoutek        
a slepička, Maruška s Macechou z pohádky o dvanácti měsíčkách, Hloupý Honza, 
Budulínek, Pejsek a kočička, Popelka a Princ Bajaja, kteří  dětem zadávali různé 
zajímavé úkoly. Za správnou odpověď získaly pak u andílka Plzeňáčka odměnu. 
Všechny děti na závěr společně shlédly divadelní představení o Dobrém pastýři. 
Pomohly mu najít zatoulanou ovečku Lilku a za to dostaly jako dáreček rolničku, 
aby také mohly zazvonit  na Dobrého pastýře,  kdykoliv  budou potřebovat  jeho 
pomoc.
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„Jsem  rád,  že  se  program  dětem  evidentně  líbil.  Od  loňska,  kdy  se 
Pohádkové náměstí konalo poprvé, účastníků dvojnásobně přibylo. Považuji 
za  velice  důležité,  aby  děti  mohly  být  seznamovány  se  základy  křesťanských 
hodnot,  na  nichž  se  před  staletími  rozvinula  Evropa.  Současně  vidím  jako 
přínosné,  že  rodiče  mohou  prožívat  radost  ze  svých  dětí.  Kdo  má  děti,  má 
budoucnost,“  reaguje  na  zdárné  pohádkové  odpoledne plzeňský  biskup Mons. 
František Radkovský.
Děti  se  také  radovaly  ze  skluzavek  a  skákacího  hradu  zdarma,  kreativních 
workshopů,  kde si mohly vyrobit placku, vytvářet z papíru různé zajímavé věci 
nebo  si  nechat  namalovat  něco  hezkého  na  obličej.  Při  hudbě  pak  tancovaly, 
zpívaly,  či  si  zahrály  nějakou  hru.  Nechyběl  ani  hasičský  vůz  k  prohlédnutí 
zblízka.
Pohádkové náměstí se konalo v rámci festivalu PilsAlive, který pořádá Biskupství 
plzeňské ve spolupráci se spolkem Přátelé Koinonie za pomoci bratří františkánů, 
oblátů a salesiánů, farníků z Mrákova a mnoha dalších dobrovolníků. 
Všem, kteří se s námi zapojili do příprav a realizace, patří náš srdečný dík!

(toivo)
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Dětský tábor „Buď statečný a udatný“ 14.-18. červenec 2015

Letošní dětský tábor JOZUE, který se konal od 14. do 18. července, opět proběhl    
v  krásném prostředí Prusin u Nebílov.
Zažili jsme spoustu dobrodružství, ale především jsme zakusili, že s Pánem vždy 
zvítězíme!
Všechny  děti  si  vzali  k  srdci,  co  Hospodin  přikázal  Jozuovi:  “Buď  rozhodný            
a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, 
kam půjdeš!” (Jozue 1,9)
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Vojta /12 let/: Na táboře v Prusinách se mi moc líbilo. Hráli jsme tam spoustu her 
a chodili jsme na výlety. 
Nejvíc se mi líbila stezka odvahy. Nakonec mě pasovali na mládež :-),                  
to znamená, že od příštího roku už budu jezdit na setkání pro mladé.
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Adéla /9 let/: Celý tábor byl super. Moc se mi líbili vedoucí i kamarádi, 
prostě úplně všecko. Užila jsem si to.
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Letní tábor pro mladé „Nic není nemožné“

Letošní tábor se pro mne stal  nezapomenutelným :-),  a proto bych se s vámi 
chtěla podělit o ten nejsilnější zážitek, který mě zasáhl.
Celý tábor byl úžasný, ale páteční večer byl obzvlášť výjmečný. Ten den jsme se 
dozvěděli, že nám umřela babička. 
Tato zpráva se mě hodně dotkla. Obvykle se člověk spoléhá jen na rodinu, ale pro 
nás v Koinonii je to jiné.
Byla jsem ráda, že jsme na táboře, protože jsme v tom nebyli sami. Byli jsme mezi 
svými, a mohli jsme prožívat opravdové přátelství.
Když jsme se modlili za babičku i za nás, začala jsem cítit Pánovu přítomnost,       
a uvědomila jsem si, že Pán si ji vzal k sobě kvůli trápení, které měla s nemocí.
Bůh ji vysvobodil. Další den jsme dostali papírek s textem: Ježíš jí řekl: “Já jsem 
vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.”
Nad těmito slovy jsem hodně přemýšlela, protože když jsem byla malá, umřela mi 
maminka a nedokázala jsem pochopit, proč se to muselo stát.
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Ale teď  chápu, že Bůh život bere a dává nám život věčný.  A dává nám naději          
a radost do života 
Hned na začátku tábora jsme se dívali na film Navěky silný, který mi připomněl, že 
nezáleží na tom, co si myslí ostatní.
Tím chci říct, že i přes názory všech kolem nás, Bůh nás stále miluje.
A záleží  jen na tom, co děláme pro ostatní a co děláme pro to, abychom byli 
dobrým nástrojem v Božích rukou.                                                        Barča
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Podzimní pohádka pro děti 10. 10. 2015

V sobotu 10.10.2015 na děti v lesní říši čekaly zábavné úkoly. Po jejich splnění 
následovala  podzimní  pohádka  “O  zázračném  stromu”,  která  potěšila  děti               
i dospělé. Zázračný strom přinášel štěstí a radost do celého královsví, a dětem se 
ho podařilo zachránit. Nechyběly ani dílničky, ve kterých si děti zázračný strom 
mohly samy vyrobit a odnést domů. 

(rua)
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Rozsvícení vánočního stromu 13. 12. 2015

I  letos  se  rozzářila  před litickým kostelem kometa,  která  ukazuje  cestu  všem       
do Betléma, k jesličkám. Tyto jesličky pod vánočním stromečkem připomínají, že 
Bůh přichází k nám a přináší naději i do těch nejubožejších situací. Pojďme mu 
vstříc a vyjděme naproti i lidem kolem nás. Všichni jste srdečně zváni na půlnoční 
do litického kostela 24. prosince 2015 ve 22:00 hodin.                                   (rua)
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“Půlnoční” v Liticích 24.12.2015

Po štědrovečerní večeři se stovky lidí i celé rodiny ponořily do tmy svátečního noci 
a  v  jejím  kouzlu  se  ubíraly  do  litického  kostela.  Napjatě  očekávaly  tradiční 
“půlnoční” bohoslužbu a jaké letos přinese překvapení. Ač každoroční, je přece 
vždy něčím nová, krásná a nečekaná. Určitě je tomu tak díky novým účinkujícím, 
kteří se pod vedením Lenky ochotně zapojí do příprav – v letošním roce zvláště 
sbor tvořený dětmi z tvůrčích dílniček; jistě je tím však také uskutečněno samotné 
vánoční poselství o tom, že Bůh hledá vždy nové cesty, aby nám mohl dát pocítit, 
že je s námi, žehná nám a nabízí nám svou spásu – proto k nám přichází dokonce 
v podobě malého dítěte.
Nádhernou vánoční zvěst vyjádřila podmanivá píseň tázající se Marie na její dítě. 
Týž motiv následně uchopil P. Alvaro ve své promluvě a rozvinul ho jako vroucí 
prosbu vycházející  ze srdce každého přítomného:  Kým asi  byl  právě  narozený 
Ježíš pro Marii? Kým je Ježíš pro nás, pro mě? Pane, jako malé dítě, právě tak tě 
chci k sobě tisknout! …abych cítil tvoji blízkost a nemusel se bát, že zůstanu sám.
Kéž  kouzlo Vánoc,  Boží  blízkost  plná něhy sktuečně  naplní  naši  náruč  a  naše 
srdce po celé svátky i celý nový rok.

(toivo) 
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Živý Betlém v Liticích 2015

V sobotu 26. prosince v 16 hodin se naplnil kostel sv. Petra a Pavla v Liticích, 
protože se zde odehrával Živý Betlém, který pilně cvičily od začátku listopadu děti 
z  Netunic,  Mrtole,  Předenic,  Střížovic,  Těnovic a Spáleného Poříčí  pod vedením 
Gabriely Soukupové. Bylo to jejich letošní již třetí vystoupení, po představeních na 
Prusinách a ve Spáleném Poříčí.
„Nesem vám noviny, poslouchejte…“, začala úvodní píseň představení a koleda, 
která měla diváky naladit na vánoční atmosféru.
A již  přichází první z  postav – Panna Maria – a usedá ve chlévě.  Andělé,  malí 
nádherně bíle oblečení dětští herci, jí přináší radostnou novinu od Boha, že se jí 
má narodit vzácné dítě, Spasitel, Kristus Pán.
V kostele již  nikdo nedutá,  všichni  se plně  ponořili  do vánočního příběhu. Na 
scénu  přicházejí  pastýři  ovcí,  usedají  na  kožešiny  kolem ohně  a  rozmlouvají. 
Římští  vojáci  hlučně  připochodovali  a  bubnováním  svolávají  všechny  na  zápis      
do Betléma. Musejí se dát zapsat i pastýři,  hostinský,  ale i přítomní diváci a ti           
ze  statečných,  kteří  se  odváží  k  hrozivým  římským  vojákům  na  zápis  přijít, 
dostávají čokoládový zlatý peníz.
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Přicházejí i Josef s Marií a hledají u pastýřů místo k přenocování. Usedají ve chlévě 
u jesliček a opět malí andílci přicházejí a přinášejí malé živé miminko a vkládají jej 
do náručí Marii. Velikou radost z narození Spasitele oznamují andělé pastýřům a ti 
se  jdou  jako  první  poklonit  do  Betléma.  Zákoník  rozmlouvá  o  podivných 
událostech s hostinským a král Herodes se ptá tří mudrců, kde se ten nový král 
má narodit, aby jej mohl zahubit. Tři mudrcové přicházejí do Betléma a společně 
se  zákoníkem a hostinským se jdou také poklonit  právě  narozenému Spasiteli        
a  přinášejí  mu  dary.Ukrutný  král  Herodes  ale  nechává  prohledávat  římskými 
vojáky    i přítomné diváky, zda-li neví, kde je ten právě narozený král. Nikdo to 
ale  neprozradil,  a  proto  v   Betlémě  nastává  radost  a  všechny  přítomné  děti           
na scéně, 27 nastrojených malých herců v kostýmech, zpívají závěrečnou píseň     
a jednu z nejkrásnějších vánočních koled „Narodil se Kristus Pán“.
Farář  Peter  Hermanovský  připomněl  všem  přítomným  divákům,  že  Bůh  mluví 
k člověku různým způsobem a dnes mluví i skrze tyto děti. „Otevřme tedy svá 
srdce a vydejme se Bohu.“

G. Soukupová
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Přehled hospodaření v Kč

Výnosy       suma v Kč
Přijaté dary a členské příspěvky         399.439 
Přijaté nadační příspěvky, dotace          123.232
Příspěvky na tábory a semináře   91.429
Celkem 614.100

Náklady       suma v Kč
Výdaje na kulturní akce a tábory 336.951

         Mzdové náklady, daně   24.001
Vydané příspěvky          33.788
Ostatní (kancelářské potřeby, odpisy)                    219.136 
Celkem 613.876
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Srdečně děkujeme:   

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

         •  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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