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I letos se chceme s Vámi podělit o tom,
co se nám v roce 2017 podařilo zrealizovat…
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Kdo jsme

Spolek Přátelé Koinonie  (pratele.koinonia.cz) byl založen 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  19 
komunit rodin pokrývajících většinu území České republiky.  
 

http://pratele.koinonia.cz
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 v Plzni-Liticích a Dobřanech, společnou duchovní 
správou Římskokatolických farností  Plzeň-Litice,  Dobřany,  Merklín,  a  Oázou ve 
Vyšném Klátově na Slovensku.                                                                      

http://www.koinonia.cz
https://www.koinonia.cz/aktivity/aktivity-farnosti/
https://koinonia.sk/realife/
https://koinonia.sk/realife/
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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 2017 jsme realizovali následující aktivity:

- Silvestrovské setkání mladých, 30.12.2016-1.1.2017

- Tříkrálová sbírka – výsledky a využití, leden 2017

- Masopustní průvod Liticemi, 4.2.2017

- Setkání pro mladé “Staň se misionářem”, 28.4.-1.5.2017

- Pohádkový les, 10.6.2017

- Divadelní představení ve Skalné, 24.6.2017

- Pohádkové náměstí, 30.6.2017

https://www.koinonia.cz/silvestrovske-setkani-mladych-30-12-1-1-2017/
https://www.koinonia.cz/46789-2/
https://www.koinonia.cz/masopustni-pruvod-se-zastavil-i-na-fare-4-2-2017/
https://www.koinonia.cz/setkani-pro-mlade-stan-se-misionarem-28-4-1-5-2017/
https://www.koinonia.cz/pohadkovy-les-v-liticich-10-6-2017/
https://www.koinonia.cz/divedelni-predstaveni-ve-skalne-24-6-2017/
https://www.koinonia.cz/pohadkove-namesti-30-6-2017
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- Ke cti svatých apoštolů – koncert duchovní hudby, 1.7.2017

- MiseMerklín18+, 7.-22.7.2017

- Tábor pro děti „V královském paláci“, 1.-5.8.2017

- Divadélko v kostele sv. Barbory v Manětíně, 11.8.2017

- Jak jsem se stal svatým – aneb úplně normální život, 14.8.2017

- Setkání pro mladé CONNECT ve Zlobicích, 14.-20.8.2017

- Pohádkové náměstí v Dobřanech, 3.9.2017

- Požehnání Dílny sv. Josefa v Dobřanech, 14.9.2017

- Mise Merklín pokračuje…, 22.-24.9.2017

https://www.koinonia.cz/55277-2/
https://www.koinonia.cz/mise-merklin-18/
https://www.koinonia.cz/v-kralovskem-palaci-tabor-pro-deti-1-5-8-2017/
https://www.koinonia.cz/57387-2/
https://www.koinonia.cz/57236-2/
https://www.koinonia.cz/setkani-pro-mlade-connect-14-20-8-2017/
https://www.koinonia.cz/pohadkove-namesti-v-dobranech-3-9-2017/
https://www.koinonia.cz/pozehnani-dilny-sv-josefa-v-dobranech-14-9-2017/
https://www.koinonia.cz/mise-merklin-13-pokracuje-22-24-9-2017/
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- Rozsvítili jsme vánoční strom před kostelem, 13.12.2017

- “Půlnoční” v Liticích, v Dobřanech a na Prusinách, 24.12.2017

- Setkání mladých a Silvestr, 31.12.2017

Pravidelně pořádáme:

- Tvořivé dílničky pro děti, 2017

- Dílna sv. Josefa, 2017

‣ také spolupracujeme s potravinovou bankou a vaříme bezdomovcům, 2017

https://www.koinonia.cz/pred-litickym-kostelem-jiz-stoji-vanocni-strom/;
https://www.koinonia.cz/pulnocni-v-liticich-dobranech-na-prusinach-24-12-2017/
https://www.koinonia.cz/60594-2/
https://www.koinonia.cz/aktivity/cilove-skupiny/deti/tvorive-dilnicky/
https://dilnasvatehojosefa.cz/
https://www.koinonia.cz/aktivity/socialni-sluzba/
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Silvestrovské setkání mladých, 30.12.2016-1.1.2017

Ve dnech 30.12.2016 až 1.1.2017 proběhlo setkání mladých na Prusinách. 
V Liticích jsme společně poděkovali za vše, co přinesl uplynulý rok 2016, a 
přivítali příchod nového roku 2017.
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Byl  to  opravdu  výjimečný  čas.  Společně  jsme  Pánu  děkovali  za  to,  co  nám v 
uplynulém roce daroval, a s důvěrou jsme Mu odevzdali všechno, co nás v tom 
nadcházejícím čeká. Jsem vděčná za to, že jsem poslední den roku 2016 mohla 
prožít právě na setkání mladých. V krásné atmosféře, s přáteli a Pánem! 🙂

Monika Nieslaniková

Na setkání mladých jezdím už několik let – a jako vždy bylo i letos cítit, že Pán je 
uprostřed nás, ať  už  to bylo při  modlitbě,  nebo při  přípravě  vystoupení,  či  při 
samotné mši a společném večeru v litické Oáze.
Byly  to  radost  a  bezstarostnost  celého  setkání,  které  alespoň  mě  osobně 
utvrzovaly v tom, že Pán je s námi v každé chvíli – a i když to tak někdy nevypadá, 
on nás neopouští. Díky všem, děckám i dospělým za úžasnou atmosféru!

Hlavní dík však patří Pánu. Honza Burk
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Tříkrálová sbírka a poděkování dětem, leden 2017

Srdečně děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky (1.-14.1.2017) v 
našich farnostech. Slavnost Zjevení Páně – 6. leden – nám připomíná, že Ježíš, Syn 
Boží, přišel na tento svět pro každého z nás. Ať tedy požehná všem domům, jež 
tři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara vřele přijali. 

• Přeštice (včetně Dolní Lukavice a okolí) 150 460 Kč
• Dobřany (včetně Merklína a okolí) 101 023 Kč
• Litice (včetně Chlumčan, Šlovic, Lhoty a Valchy) 56 360 Kč 
• Chotěšov 44 845 Kč

Pro děti byla připravena tradiční odměna.



�                                                                   Výroční zpráva 2017
Přátelé Koinonie

Teplé zázemí pro Masopustní průvod Liticemi, 4.2.2017

V sobotu 4.  února 2017 prošel  Liticemi  masopustní  průvod a  zastavil  se 
krátce i na faře, kde maškary trošku pookřály z venkovního mrazu a nabyly 
síly na další putování.
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Setkání pro mladé “Staň se misionářem”, 28.4.-1.5.2017

Setkání bylo na téma „Misionář“, jak se jím stát a co pro to udělat. Myslím, že to 
není  lehká  věc,  a  člověk by  se  to  měl  učit  celý  život.  Mně  je  teď  15  a  jsem 
přesvědčena, že je pravý čas, abych se začala připravovat být dobrým misionářem. 
Zase jsem se naučila něčemu novému. Moc se mi tu líbilo.                     Mariana M.

VYTRVAT! Tohle slovo mě provázelo celé setkání ☺ …  Jíťa B.
Celé setkání pro mladé bylo úžasné – máme tolik zážitků… Julča P.

☺  A je to tu! Nové zkušenosti a objevy našeho života…  Káťa B.
Celé setkání pro mladé bylo úžasné… Ester H.

Moc se mi tohle setkání líbilo☺ … Maruška K.



�                                                                   Výroční zpráva 2017
Přátelé Koinonie

Přijela jsme na setkání pro mladé a byla jsme celá natěšená. Druhý den jsem ale 
zjistila, že jedeme do Merklína pracovat, a to mě vůbec nepotěšilo. Přijeli jsme 
tedy  do  Merklína,  koukla  jsem  na  faru  a  poskočila  radostí,  protože  to  tam 
vypadalo lépe, než jsem si myslela. Ale do práce se mi stejně nechtělo. Začala 
jsem umývat strašné moc špinavé topení, ale pak jsem uviděla na ostatních, že 
mají  radost.  Usmála  jsem se  také  –  až  to  ve  mně  hrklo!  Tím jsem se  ovšem 
povzbudila, a vše šlo najednou mnohem lépe, protože to dělám pro ostatní.  S 
Bohem jde vše lehce!  Domů  jsme odjela s radostí  a  super zážitkem.  Bůh je s 
Tebou,  nemusíš  se  bát!  Přijeď  a  poznáš  Boha,  super  kamarády  a  staneš  se 
misionářem☺ ! Čeká na Tebe Bůh a  Anička O.

Na začátku to bylo prostě normál jako každé setkání, ale ještě večer jsme se dívali 
na film “Věříš?”   Gábi🙂
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Pohádkový les “Princezna ze mlejna” v Liticích 10.6.2017

S kouzelnými pohádkovými bytostmi a mnohými známými tvářemi jsme se mohli 
setkat v našem „Pohádkovém lese“, který pořádal spolek Přátelé Koinonie v Plzni – 
Liticích dne 10. června 2017. 
Pohádkový les byl zahájen pro všechny známé jistě oblíbenou pohádkou Princezna 
ze mlejna. Tvůrci této inscenace v plzeňské Oáze dokázali zapojit děti do příběhu, 
ale také neotřelým a řekněme novodobým způsobem rozesmáli  nejen děti,  ale 
i dospělé 😀 😀 😀
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Poté  následoval  další  program na  mnoha  stanovištích,  jejichž  cílem  bylo  děti 
pobavit a povzbudit k plnění úkolů, aby nasbíraly co nejvíce semínek z pšenice do 
mlejna. 
Závěrem bylo pro děti připraveno překvapení! Zatančily si pod vedením Křemílka 
a Vochomůrky spolu s čertem ze mlejna, červenou Karkulkou a mnohými dalšími. 
Nad jejich hlavami se strhla opona plná balonků a to nejsladší překvapení přišlo 
až na konec v podobě cukrové vaty a dalších sladkostí.
Skvělou a pohodovou atmosféru vytvořili nejen známé pohádkové tváře, ale i další 
doprovodné programy jako např. skákací hrad, tvůrčí dílničky, kolotoč, výborné 
občerstvení.
Velké díky patří všem, kteří nám s Pohádkovým lesem pomáhali, a sponzorům: 
Kulturní Plzeň, Obvod města Plzeň 3 a Nadace 700 let města Plzně. Děkujeme!

-Janka-
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Divadelní představení ve Skalné 24.6.2017
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Pohádkové náměstí v Plzni, 30.6.2017

V Noemově  arše nalezla  místo  všechna zvířata.  Je  to pohádka  nebo historická 
pravda?  Možná   se  to  nikdy  nedozvíme,  ale  určitě  nás  tento  příběh  přivádí  k 
hlubší pravdě: je tu místo pro každého, to znamená, že i pro mě…                 (rua)
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Ke cti svatých apoštolů – koncert duchovní hudby, 1.7.2017

V předvečer poutní slavnosti k patronům litického kostela, apoštolům sv. Petrovi a 
Pavlovi,  proběhl  v kostele v Liticích koncert  barokní hudby v podání orchestru 
«Consortium musicum» a komorního smíšeného sboru «Kolegium pro duchovní 
hudbu» pod vedením klatovského muzikologa a varhaníka Víta Aschenbrennera. 
Krom  sonáty  k  svátku  sv.  Petra  a  Pavla  od  Pavla  Josefa  Vejvanovského  zde 
zazněla orchestrální suita č. 8 G dur od Caspara Ferdinanda Fischera z jeho sbírky 
Le Journal du Printemps. Na závěr koncertu zazněla nepomucenská mše italského 
barokního skladatele Leonarda Lea, jež byla ve své době provozována v pražské 
svatovítské katedrále.

http://www.musicasacra-festival.eu/consortium-musicum-plzen/
http://www.kolegium-klatovy.eu/soubor/
http://www.kolegium-klatovy.eu/soubor/
http://www.musicasacra-festival.eu/vit-aschenbrenner/
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MiseMerklín18+, 7.-22.7.2017

…Společně jsme pracovali v přátelské atmosféře na Pánově díle… Merklín chceme 
budovat dál, aby mohl sloužit mladým… vím, že je důležité nezapomenout snít, 
protože  Pánovy  plány  mohou vypadat  někdy nedosažitelně,  ale  s  modlitbou a 
odhodláním můžeme dokázat nemožné.                                           Díky:)      Jitka

V červnu mi přišel e-mail s pozvánkou na “Misi Merklín”… práce na faře… Díky, 
díky, díky. Díky všem, kteří tam byli. Díky za to, že jste mě přijali takovou, jaká 
jsem. Díky Pane za lidi, kteří zde mohli být. Díky Marii za výborné obědy a večeře, 
které minimálně pro mě byly další důležitou motivací :D, díky za podporu z interní 
komunity, díky za krásné večery strávené u ohně s kytarou. Dalo by se děkovat 
dál, ale… myslím, že to stačí.                                                        Pavla Adamíková
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Tábor pro děti “V královském paláci”, 1.-5.8.2017

…Bylo nás tam asi 31 nebo 32 dětí. Našla jsem si nové kamarády, holky i kluky. 
Většina  dětí  byly  holky,  ale  to  ja  asi  jedno.  Hlavně  tam byl  král  Achašvéroš, 
královna  Ester,  Esterčin  strýc  Mordokaj  a  zlý  rádce  Haman.  Stavěli  jsme  z 
papírových krabic zlého Hamana, kterého jsme nakonec roztrhali.  Haman totiž 
napsal  královi  dopis,  protože  chtěl  vyvraždit  Židy.  Tak  jsme  bojovali  proti 
Hamanovcům a vyhráli jsme. V pátek jsme opíkali špekáčky a přitom si zpívali. V 
sobotu jsme dostali odměnu: baťůžek, časopis, fixky, voskovky a ještě další věci. 
Na táboře jsme měli  také docela  dobré jídlo  a  ve stanu jsme se vyspala  moc 
dobře.                                                                                             Gabriela, 10 let

…A pak tam s námi taky byli  královna Ester,  král  Achašvéroš  a  Esterčin  strýc 
Mordokaj. Na táboře se mi hodně líbilo.                                            Sandra, 11 let
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Divadélko v kostele sv. Barbory v Manětíně ,11.8.2017
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Jak jsem se stal svatým – aneb úplně normální život 14.8.2017

Nejen život sv. Maxmiliana Kolbeho nám přiblížilo divadelní představení Koinonie 
Jan Křtitel a jejích přátel v Meditační zahradě. Postavy jednotlivých světců – sv. 
Barbora, sv. Ludmila, sv. Jiří, sv. Petr, sv. Pavel a sv. Maxmilian Kolbe – k nám 
promlouvaly a povzbuzovaly nás, abychom se ani my nebáli přemáhat zlo láskou 
jako oni. Vždyť prohrát může leckdy znamenat zvítězit! Sama Ježíšova prohra ve 
světě nám všem otevřela Boží království. A tak se nebojme přenechat režii našeho 
života Božímu vedení!                                                                                      (rua)
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Setkání pro mladé CONNECT ve Zlobicích, 14.-20.8.2017

… Líbí se mi styl, jakým mladí chválí Pána, líbí se mi společenství, které jsme tam 
společně  vytvořili,  líbí  se  mi  program,  který  pro  nás  byl  nachystaný,  zkrátka 
nemělo to chybu. Co se mě v celém týdnu nejvíce dotklo, byl přístup, jakým se 
tam k sobě všichni chovají i přes věkové nebo jiné rozdíly. V každém účastníkovi 
nebo vedoucím tábora jsem nalezl přítele, který  mě  vždy vyslechne a podá mi 
pomocnou ruku. Tak bych vám všem chtěl touto formou vyjádřit dík za nádherný 
týden plný skvělých a nezapomenutelných zážitků.                                   Ondra T.

Tento tábor se mi velmi líbil… Filip B.
Na táboře ve Zlobicích jsem byl poprvé… Gábi
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Na táboře pro mladé jsem byla poprvé… Julča
Celý tento tábor na mě silně zapůsobil… Marek N.
Na letošní tábor jsem se neskutečně těšila… Rosie 
Tenhle tábor byl pro mě opravdu výjimečný…  Moni
Na letošní tábor jsem se těšila neskutečně moc… Kačka T.
Od posledního setkání jsem se strašně moc těšila… Anička O.
Setkání mladých ve Zlobicích bylo pro mne požehnáním… Ola
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Pohádkové náměstí v Dobřanech, 3.9.2017

Na konci prázdnin ožilo dobřanské náměstí pohádkami. Asi na 300 dětí se aktivně 
zapojilo plněním různých úkolů  do pohádek: Perníková chaloupka, Zlatovláska, 
Sůl nad zlato, O koblížkovi, Čert a Káča, Hrnečku vař a Mickey Mouse. Malovalo se 
i na tváře, tvořilo, skákalo, klouzalo, točilo, zpívalo a tancovalo. Dokonce jsme si 
mohli vyzkoušet, jaké je to být hasičem. Poté, co jsme splnili všechny úkoly, od 
krmení zvířátek až po válení sudů, zaplnila se naše kartička vytištěními písmenky. 
S vyplněnou kartičkou se spěchalo k pódiu, kam nás svolávali andílek Dobřánek, 
kočička  a  ovečka.  A  začalo  divadlo.  Andílek  Dobřánek  se  obracel  na  všechny 
přítomné  děti  s  prosbou  o  pomoc  dědečkovi  Noemu,  aby  společně  zachránili 
všechna zvířátka  před potopou světa.  Zázrakem bylo,  že  najednou si  zvířátka 
neubližovala, ale navzájem si pomáhala, a všichni se k sobě chovali moc hezky. A 
z toho měl  radost i  sám Pán Bůh! Ale to není všem zázrakům konec, protože 
všechna ta zvířátka – že jich bylo – se do Noemovy archy vešla!

Inu, v Noemově arše je místo pro všechny. A je tam místo i pro Tebe 🙂  (rua)
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Požehnání Dílny sv. Josefa v Dobřanech, 14.9.2017

V suterénu dobřanské fary se rozběhla truhlářská Dílna svatého Josefa, jíž 14. září 
2017 požehnal P. Alvaro za účasti bratří a sester z Koinonie Jan Křtitel, kteří se na 
otevření  dílny  podíleli.  Zkušený  umělecký  truhlář  Miloš  Kodýdek  (Truhlářství 
postaru)  zve  zručné  otce  či  dědečky  (i  maminky  a  babičky),  aby  společně  a 
kreativně  trávili  se  svými  dětmi  čas  a  tvořili  pěkné  věci,  dárky  pro  radost  či 
užitečné věci do domácnosti. Chce-li někdo přijít a nemá děti či  vnoučata, má 
také dveře otevřené. Dílna bude otevřena vždy ve čtvrtek od 
17.00 do 20.00 hodin – viz kalendář. 

Příspěvky jsou dobrovolné, dle spotřebovaného materiálu.
 
Těšíme se na Vás 🙂

Lenka Šparglová 
(733 741 190)

a Miloš Kodýdek
 (736 415 438). 

https://dilnasvatehojosefa.cz/
http://www.truhlarstvi-postaru.cz/
http://www.truhlarstvi-postaru.cz/
https://dilnasvatehojosefa.cz/kalendar/rubrika/dilna/
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Evropské barokní perly 8.12.2017

V  páteční  podvečer  8.  prosince  jsme  se  svátečně  naladili  a 
zaposlouchali jsme se do barokní hudby v litické kapli Navštívení. 
Členové  souboru  Consortium  musicum  nacvičili  a  zařadili  do 
svého repertoáru pro tuto příležitost Concerto Grosso in G minor, 
které si přál slyšet náš milý pastýř Francesco. Muzikantům vřele 
děkujeme  za  splnění  tohoto  hudebního  přání  a  všem 
zúčastněným za příjemnou atmosféru a dobrou společnost. Kéž 
se  vám  všem  splní  přání  Vašeho  srdce!Vystoupili: 
orchestr   «Consortium  musicum»   pod   vedením  Víta 
Aschenbrennera, Martin Berger (zobcová flétna), Martin Cába (kyt)

http://www.musicasacra-festival.eu/consortium-musicum-plzen/
http://www.musicasacra-festival.eu/vit-aschenbrenner/
http://www.musicasacra-festival.eu/vit-aschenbrenner/
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Rozsvítili jsme vánoční strom před kostelem, 13.12.2017

I  letos  se  slétli  andílci  popřát  svaté  Lucince  k  svátku,  spolu  s  dětmi  nacvičili 
písničku a nazdobili vánoční stromeček. Při této oslavě nechyběl ani letos emeritní 
biskup Mons. F. Radkovský, který se sdílel s dětmi i s rodiči  o svých životních 
zkušenostech.                                                                                                 (rua)

Každý rok se těším na rozsvícení vánočního stromu u kostela v Liticích, kdy člověk 
často prožívá pocity hlubokého klidu, lásky, pokory, míru, duchovního rozjímání, 
proto se stále radujme z maličkostí a nezapomeňme, že v každém z nás je kousek 
anděla, kterého máme v sobě i druhých najít.                                                  Jitka
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“Půlnoční” v Liticích, v Dobřanech a na Prusinách 24.12.2017

Proběhla různá divadelní, taneční a hudební představení v rámci vánočních 
programů na mnohých místech naší farnosti…

Anděl jim řekl: “Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, 
radost pro všechen lid:  V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel 

– to je Kristus Pán. (srov. Lk 2,10-11)

http://www.biblenet.cz/app/b?book=Luke&no=2
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Setkání mladých a Silvestr 31.12.2017

Tento Silvestr byl jako vždycky úžasný. Strávili jsem spolu krásný čas plný zábavy 
a  požehnání  Pána.  Cítil  jsem zde silně  Pánovu přítomnost,  která  se podle  mě 
projevila na všech, kdo byli na silvestrovském setkání mladých. Nutně dodat, že 
poslední den roku 2017 jsme si užili naplno. Tančili jsme, skákali a chválili Pána 
celým tělem. Všem, kdo zde byli, děkuji zato, že jste takoví, jací jste, a hlavně 
děkuji Pánu, že je živý uprostřed nás a že nás nikdy neopouští.                   Gabriel

Strašně rád jezdím na setkání, vždy zde zakouším živého Pána.                Honza L.
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Letošní  silvestrovské  setkání  mladých  bylo  úžasné.  Oslavit  odchod  starého  a 
příchod  nového  roku  s  nejlepšími  přáteli  je  myslím  skvělý  způsob.  Na  tomto 
setkání mi Pán ukázal něco, o čem jsem věděla, ale neviděla, ukázal mi, jak mocně 
a silně působí Pánova přítomnost mezi mladými a jak se dotýká každého z nás. 
Jsem vděčná, že mohu mít tak skvělé přátele v Koinonii.                              Káťa T.

Setkání bylo super. Suprově jsme oslavili příchod roku 2018 a moc se těším na 
další setkání. Jídlo bylo taky super.                                                10/10 Martin K.
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Díky tomuto setkání jsem získala větší důvěru v Pána a rozhodla jsem se mu na 
100% důvěřovat,  protože vím,  že je  dobrý  a  povede mě  tou správnou cestou. 
Začala jsem tím i  lépe přijímat samu sebe.  V Jeho očích jsem totiž  nádherná, 
stejně jako ty! Pán je to nejlepší v našem životě a jsem ráda, že jsem si to na 
tomhle setkání uvědomila.                                                                           Julča S.
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Každý měsíc realizujeme Tvořivé dílničky pro děti 4+

Ve vybraných čtvrtcích pořádáme již pátým rokem tvořivé dílničky pro děti od 4 do 
10 let. Vítáme všechny děti, jejich maminky a tatínky, prarodiče, kteří se mohou 
do  výtvarné  činnosti  zapojit,  anebo  si  mohou  zpříjemnit  čas  popíjením pravé 
italské kávy, espressa či cappuccina. O vybraných víkendech se můžete těšit na 
programy s pohádkovými bytostmi a divadelní představení. 
Doporučená věková kategorie dětí je od 4 do 10 let.                          Ludka a  Míša
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Každý týden probíhá Dílna sv. Josefa 5+

Od 14.9.2017 společně  truhlaříme, pracujeme se dřevem v dílně  sv.  Josefa na 
dobřanské faře. Používáme jen ruční nářadí, žádné elektrické stroje. Poskytujeme 
prostor, nářadí, materiál,  plánky a  nákresy, nápady, rady a  především odborné 
vedení. Podmínkou je přítomnost jednoho dospělého v týmu. 
Za  děti odpovídá jejich doprovod.  Miloš a Lenka (https://dilnasvatehojosefa.cz)

Dílna sv. Josefa, která od září funguje v přízemí barokní fary 
v Dobřanech, voní dřevem a nabízí každý čtvrteční podvečer 
společné tvoření  rodičů  s  dětmi.  Momentálně  se  tu vyrábějí 
nejrůznější adventní či vánoční dekorace a ozdůbky, betlémky 
a další věci pro radost. „Rodiče a děti tu tráví čas společnou 
prací,  jejíž  výsledek  je  nakonec  potěší,  a  o  to  nám  jde,“ 
vysvětluje  odborník  na  tradiční  rukodělné  truhlářství  Miloš 
Kodýdek,  jenž  dílnu  vede.  U  dvou  ponků  ukazuje  malým i 
velkým  tvořivcům  různé  fígle,  jak  co  uříznout,  obrousit, 
uhladit, přilepit. 

https://dilnasvatehojosefa.cz
https://dilnasvatehojosefa.cz/
https://dilnasvatehojosefa.cz/adventni-a-vanocni-vyrabeni/
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Na  rozjezd  dílny  dal  k  dispozici  i  své  vlastní  nářadí  a  materiál.  „Přijít  může 
kdokoliv, jsme tu celoročně kromě školních prázdnin vždy ve čtvrtek od 17 do 20 
hodin, jen doporučuju udělat si přes naše webové stránky rezervaci, abychom měli 
připraveno dost nástrojů a místa. Vstupné je dobrovolné a použije se na nákup 
dalšího materiálu,“ dodává a ukazuje devítileté Kristýnce, jak dokončit dřevěného 
andělíčka. Její čtyřletý bráška Vašík Kloss za pomoci maminky právě vyrábí figurky 
k   jesličkám.  Při  adventním  tvoření  23.   listopadu  je  tu  skutečně  živo,  ale  na 
nezájem si dílna nemohla stěžovat ani v minulých měsících.
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V   rozlehlém  historickém  farním  domě  se  zahradou 
postupně  vzniká  Centrum  pro  rodinu  Anežka  Česká 
Dobřany,  jehož  organizátorem je  Koinonie  Jan  Křtitel, 
spravující  mimo  jiné  i  dobřanskou  farnost.  „Dílna  sv. 
Josefa  je  vlastně  takovou první  vlaštovkou.  Dům totiž 

potřebuje rekonstrukci, sháníme na ni peníze, ale dílna se tu provozovat dá i bez 
většího komfortu,“ popisuje Lenka Šparglová, vedoucí celého projektu. „Začínáme 
s málem, ale věříme, že dobrá myšlenka se sama prosadí. Chceme, aby tu bylo 
mezigenerační prostředí. Když se nad společnou prací spojí rodiče s dětmi, je to 
pohlazení po duši.  Ano, děti  navštěvují  nejrůznější  kroužky, kam je rodiče jen 
odvedou a zase vyzvednou. Ovšem děti  chtějí  rodičům také pomáhat, nechtějí, 
aby je rodiče odháněli. Čas strávený s dětmi je ta nejlepší investice pro obě strany 
i pro budoucnost,“ zdůrazňuje Lenka.

Svatý  Josef, truhlář  a zároveň  jeden ze tří  členů  rodiny zvané Svatá, je tomuto 
snažení jistě nakloněn.    

Alena Ouředníková /Převzato z Katolického týdeníku/
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Pravidelně spolupracujeme s potravinovou bankou

Společně  se podporujeme v neziskových aktivitách pro děti,  mládež  a dospělé, 
duchovně doprovázíme osoby ve věznicích a v PN v Dobřanech, nabízíme možnost 
veřejně  prospěšných prací,  jednou týdně  vaříme pro azylový  dům – Domov Sv. 
Františka – v Plzni.
Prozatím jsem schopni nachystat potravinou podporu 33 osobám v našem okolí, 
pravidelnost a objemnost záleží na sociální situaci jednotlivých osob. Jednorázově 
jsme zajistili pomoc cca. 150 osobám za tento půlrok.
11. 11. 2017 jsme se aktivně zapojili do Národní potravinové sbírky v Plzni.

Přikládáme několik svědectví z řad těch, kterým pomáháme…    
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Kristus vstal z mrtvých! 
Milí bratři a sestry z Koinonie Jan Křtitel, chtěl bych tímto dopisem poděkovat za 
pomoc ve formě potravin. Všichni víme jak jsou potraviny některé dnes drahé a já 
si nemohu vzhledem ke svému platu vše dovolit. Žiji sám a starám se o maminku, 
které bude 80 let, aby měla vše obstarané a nijak nestrádala. Nemůže si vše domů 
donést,  proto  jí  pomáhám  já  se  sestrou,  která  je  bohužel  již  dlouhodobě 
nemocná.  Jsem proto nesmírně vděčný za jakoukoli potravinovou pomoc, protože 
se  snažím  ušetřit  nějaké  peníze.  A  zároveň   pociťuji  lásku  bratří  a  sester  z 
Koinonie Jan Křtitel, že na to nejsem sám.   

S  pozdravem v Kristu Ježíši Petr S., 56 let, Dobřany.
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Přehled hospodaření v Kč

Výnosy       suma v Kč
Přijaté dary a členské příspěvky         481.613  
Přijaté nadační příspěvky, dotace          100.000
Příspěvky na tábory a semináře 140.440
Celkem 722.053

Náklady       suma v Kč
Výdaje na kulturní akce a tábory 386.665
Vydané příspěvky             2000
Ostatní (kancelářské potřeby, odpisy)                    333.865 
Celkem 722.530
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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


�                                                                   Výroční zpráva 2017
Přátelé Koinonie

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 

Přátelé Koinonie – filiálka, Náměstí T. G. M. 3, 334 41 Dobřany, ČR                 
IČO: 22838180, Telefon: +00420 776 602 343, E-mail: dobrany@koinonia.cz    

Spolek vyšel z mateřské organizace Koinonia Jan Křtitel, která spravuje 
od 1.8.2016 společnou duchovní správu: ŘKF Plzeň-Litice, Dobřany, Merklín.                               
                                                                                                                                                                                     
Bankovní kontakt   

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

mailto:sek@koinonia.cz
mailto:dobrany@koinonia.cz
http://www.koinonia.cz/aktivity/aktivity-farnosti/plzen-litice/
http://www.koinonia.cz/aktivity/aktivity-farnosti/dobrany/
http://www.koinonia.cz/aktivity/aktivity-farnosti/merklin/

