
    

S vd!"ností se ohlí#íme za rokem 2011, jen# byl t$etím rokem existence na%eho 
sdru#ení, zam!$en&m p$edev%ím na divadelní aktivity a získávání nov&ch p$átelství.
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Kdo jsme

Ob"anské sdru#ení P$átelé Koinonie bylo zalo#eno v roce 2009. Vy$lo z mate%ské 
organizace Koinonia Jan K%titel.

Koinonia Jan K$titel (www.koinonia.cz) má dlouholetou zku$enost práce s $iro-
kou ve%ejností, rodinami, d&tmi a mláde#í. Z rodin vy$el podn&t pro roz$í%ení 
slu#by pro d&ti a mláde#, která vyrostla v mate%ské organizaci.

Koinonia Jan K%titel p'sobí v Plzni-Liticích od roku 1995 na základ& pozvání 
plze(ského biskupa Mons. Franti$ka Radkovského. Dnes k této Oáze, jejím# 
p%edstaven!m je P.)Francesco Meneghini, pat%í p%es 300 "len' tvo%ících 19 
komunit rodin pokr!vajících v&t$inu území *eské republiky.

P!átelé Koinonie
                                                                  V!ro"ní zpráva 2011

http://www.koinonia.cz
http://www.koinonia.cz


Poslání

Na%ím cílem je harmonick& a v%estrann& rozvoj osobnosti d!tí a mláde#e.   
Vytvá%ení optimálních podmínek i mo#ností pro jejich r'st a seberealizaci, pro 
v!chovnou práci s)d&tmi a mláde#í s)d'razem na smysluplné vyu#ívání volného 
"asu.
Aktivity sdru#ení jsou zam&%ené na vychovávání samostatn!ch, solidárních, 
zodpov&dn!ch a anga#ovan!ch mlad!ch lidí v)duchu k%es+ansk!ch zásad a norem 
a pomáhají jim pln& rozvinout intelektuální, tvo%iv! a sportovn& zru"n! potenciál.
Sdru#ení se tak podílí na v!chov& zral!ch a uv&dom&l!ch ob"an' a vytvá%í 
p%edpoklady pro budování stabilních mlad!ch rodin.
Sdru#ení pro napl(ování sv!ch cíl' spolupracuje s)jin!mi místními organizacemi. 
*innost sdru#ení sm&%uje k dosahování ve%ejn& prosp&$n!ch cíl'.
Aktivity sdru#ení jsou zacílené i na $irokou ve%ejnost a tzv. neza%azenou mláde#.
Úzce spolupracujeme s ) církevním sdru#ením Koinonia Jan K%titel, 
,ímskokatolickou farností Plze(-Litice a slovensk!m ob"ansk!m sdru#ením 
Priate-, Vy$n! Klátov (www.koinonia.sk/sk/sluzby/priatel).                                                                               
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Orgány sdru#ení

P%edseda: ThLic. Alvaro Grammatica
*lenové p%edsednictva: Mgr. Giuseppe Meneghini, Marta Kilianová
Volební období: 25. 9. 2009 – 25. 9. 2014

Aktivity

Po%ádání kurz' a seminá%' v oblasti kultury, po%ádání zábavn!ch a v!chovn!ch 
akcí pro d&ti, mláde# a dosp&lé, po%ádání sportovních akcí.

*innosti $kolní, v!chovné a vzd&lávací pro d&ti, mláde# a dosp&lé.

Organizace a po%ádání kreativních aktivit pro mláde#, d&ti a rodiny..

Sociální aktivita, charitativní pomoc osobám v nouzi.

P!átelé Koinonie
                                                                  V!ro"ní zpráva 2011



V roce 2011 jsme mimo jiné realizovali tyto aktivity:

- Setkání mlad!ch na Slovensku 21. - 23. 1. 2011

- Pohádkov! les v Liticích 21. 5. 2011

- D&tsk! tábor Sta( se mal!m velikánem 26. - 30. 7. 2011

- Tábor pro mladé na Slovensku Nikdy se nevzdávej 1. - 7. 8. 2011

- Podzimní divadlo pro d&ti O sk%ítku Podzimní"kovi v Liticích 8. 10. 2011

- Rozsvícení váno"ního stromu a betlémská ch!$e u kostela 13. 12. 2011

- Slavnost Narození Pán& na Vánoce 24. 12. 2011
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Pohádkov& les v Liticích, 21. kv!ten 2011 - byl pln! nad$ení a p%ekva-
pení. D&tí se se$lo nad o"ekávání, k obrovské radosti prince Ondry a jeho p%átel 
Dlouhého, 'irokého a Bystrozrakého, proto#e pot%ebovali velkou pomoc, aby 
zachránili princeznu Ani"ku ze zakletí mocné "arod&jnice. D&ti a jejich dosp&l! 
doprovod vítali nejen na$i "ty%i state"ní rekové, ale i ne$+astn! pan král s paní 
královnou, aby jim dodali odvahy a síly splnit r'zné úkoly, a získat tak dukátky 
pro prince na vykoupení princezny. D&ti tak lovily u Vodníka rybi"ky, poznávaly u 
Makové panenky a mot!la Emanuela kv&tinky, u perníkové chaloupky je Je#ibaba 
p%im&la sednout si na lopatu, u Budulínkov!ch li$ti"ek se povozily na ocásku. 
Rumcajs s Mankou m&li p%ichystan! úkol zdolat lanovou dráhu, u K%emílka a 
Vochom'rky si zaskota"ily ve skoku p%es lano, Karkulka a myslivec je poprosili, 
aby jim pomohly zast%elit vlka. Oslík se ot%ásl a sypaly se dukáty, V"elí medvídci a 
*ert s Ká"ou u# byli posledními zastaveními p%ed "arod&jnick!m zámkem. Tam 
v$ichni svedli nelítostn! boj se zlem, to kdy# "arod&jnice princeznu t%ikrát zaklela, 
aby ji princ nena$el. Ale p%átelství, odvaha a láska na$ich hrdin' a v$ech d&tí 
zlomila zlé úklady a nakonec se v$ichni spolu s princem a princeznou radovali, 
tan"ili a zpívali. A #e jim cestou po%ádn& vyhládlo, dali si také dobroty, které pro 
n& nachystaly ochotné #eny z farnosti.                
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Tábor pro d!ti, 26.-30. "ervenec 2011

Sta( se mal&m velikánem

Tak jako kdysi Abrahama, tak i nás povolal B'h, abychom se vydali na cestu do 
zaslíbené zem&. A my jsme s d'v&rou v Bo#í pomoc uposlechli Jeho hlasu a 
spole"n& vy$li. On sám je na$í silou a nenechává nás samotné. Abraham nám byl 
p%íkladem nejen v tom, #e nepochyboval a v&%il v Bo#í zaslíbení, a proto se vydal 
na cestu, ale i p%ístupem ke svému bratru – p%íbuznému Lotovi, kter! se k Abra-
hamovi nezachoval v#dy správn&, kterého p%esto ho osvobodil ze zajetí a vyprosil 
pro n&j u Hospodina záchranu p%ed zkázou m&sta Sodomy.
Cesta do zaslíbené zem&, na kterou jsme se vydali, neskon"ila táborem, a proto 
se t&$íme, #e se na ni budeme stále potkávat spolu se star!mi i nov!mi kamarády, 
abychom se mohli navzájem povzbuzovat a radovat se spolu.
T&#ko se sd&luje, co jsme pro#ívali prost%ednictvím spole"n!ch chval, dynamik, 
her a osvobozování na$ich zajat!ch vedoucích. Jedním slovem sm&rem k d&tem 
lze pouze %íci: “Byly jste SUPR!” 
. . . . . . . . . . - Mirka a Petr -
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Od na!ich d"tí:

't!pánka: Na tábo%e pro d&ti se mi nejvíc líbila bitva na z%ícenin&, ve které jsme vysvobozovali na$e vedoucí 
ze zajetí. Také byla dobrá hra, p%i které jednotlivá dru#sta musela sesbírat ze $('ry co nejvíc pár' pono#ek.

Vítek: Na tábo%e se mi líbila bitva u hradu a je$t& m& bavilo hledání Zaslíbené zem&.

Esterka: Na tábo%e se mi líbilo úpln& v$echno a nejvíc hra, ve které jsme osvobozovali zajatce a hledali 
pono#ky do páru.

Marianka: Mn& se na tábo%e líbilo v$echno a nejvíc hra s osvobozováním zajat!ch vedoucích, jak jsme museli 
hledat r'zné svitky a pr'kazní minci, zazvonit na neznám! d'm, kde jsme dostali papírové koule k bitv& na 
hrad&. Moc ráda jsem zpívala na pódiu a taky byla bezva sout&#: „Litice hledají talent“ a pono#ková hra.

Vojta: Nejlep$í tábor na sv&t&. Bylo to skv&l!. Jsem rád, #e jsem tam mohl b!t.

Jan: Tábor byl skv&l!, jak napsal Vojta! Líbilo se mi v$echno, ale nejvíce se mi líbilo, #e jsem poznal nové 
p%átele, ale na konci tábora mi bylo líto, #e ode$li sta%í p%átelé, a tak abych to shrnul jednou v&tou: Tábor byl 
letos ú#asn!!

Sárinka: Mn& se líbilo divadlo o Abrahamovi a pak se mi líbilo, jak ho hrály samy d&ti. Taky si stále zpívám 
písni"ku z tábora: „Ka#d! den, já chci t&, Pane, chválit…“

'imon: Na tábo%e se mi líbila cesta do zaslíbené zem&, tam jsme se potkali s dal$ími d&tmi.

Maru%ka: Na tábo%e se mi líbilo, #e zaslíbenou zemi nemusíme hledat, ale je to, kdy# se máme v$ichni rádi.
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Tábor pro mladé na Slovensku, 1. - 7. srpen 2011 - NIKDY SE NEVZDÁVEJ!
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O sk$ítku Podzimní"kovi, podzimní divadlo pro d!ti, 8. $íjen 2011                               
V ka#dém m)#e% odkr&t to pravé bohatství! 

Roztan"ené podzimní listí, které pokr!valo dv'r litické fary, %ídil sv!m lehk!m dechem 
jako tane"ní mistr sv&#í podzimní vánek, tak#e pod jasnou oblohou, ozá%enou sluncem 
babího léta, navozovalo atmosféru skute"ného Lesního království, které se chystá na 
velk! podzimní bál… N&jak takto )  bychom mohli za"ít vypráv&t o sobot& 8. %íjna, na 
kterou jsme p%ipravili na$i velkou podzimní pohádku O sk%ítku Podzimní"kovi a víle 
Vodnici. Jen#e – bylo to trochu jinak. D%ív ne# ná$ ranní zvonec, probudil nás hust! dé$+, 
kter! bubnoval na %ímsy na$ich oken. Po dlouhém rozednívání jsme pak vid&li jen nízké 
tmavé mraky, jak se p%evalovaly na obloze do$iroka dodaleka. A zrovna dnes, kdy# jsme 
pot%ebovali hezké po"así, aby d&ti, které se na pohádku p%íjdou podívat, mohly pomáhat 
kouzeln!m postavám zachra(ovat Lesní %í$i. Na ni se m&l prom&nit ná$ dv'r a zahrada. 
Na$e modlitby nabyly na intenzit& – a+ je t%eba po$mourno, ale hlavn& a+ nepr$í, Pane, ké# 
se tak stane! S touto vírou jsme dopoledne absolvovali generální kost!movou zkou$ku. Po 
ob&d& p%ijela na$e milá paní Nosková a za"ala nás sv!mi lí"idly prom&(ovat ve víly, 
sk%ítky, d&de"ky, zví%átka a samoz%ejm& nesm&li chyb&t Jejich Veli"enstva, vlada% Lesní 
%í$e a Zimní královna. S nap&tím jsme o"ekávali p%íchod d&tí. To se záhy prom&nilo 
v)radost, kdy# jsme vid&li, kolik se jich k nám i s rodi"i vypravilo! Krátce p%ed "tvrtou 
odpolední hodinou zazn&l zvonec – a pohádky byl za"átek. Sk%ítek Podzimní"ek za"al 
rozná$et královské depe$e v$em bytostem Lesní %í$e, aby se dali do p%íprav na podzim, 
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jen#e za"al, chudák, u víly Vodnice, rozmarné a py$né, tou#ící stát se královnou. A ta 
milého Podzimní"ka za"arovala do pa%ezu, proto#e jí necht&l dát svou paletu s barvami 
podzimu, kter!mi si Vodnice cht&la vybarvit své svatební $aty. A bylo zle! Listí zmodralo, )
jablí"ka, hru$ky i $vestky z'stávaly po%ád zelené, kv&tiny po%ád kvetly, ptáci neodlétali – 
zkrátka, nikdo nem&l podzim. A Zimní královna tu bude co nevid&t – v$echno pomrzne a 
zahyne! Je$t& #e tu jsou p%átelé! Studánková víla s pomocí d&tí ze sousedního království 
se nezalekli #ádn!ch p%eká#ek a vydali se Podzimní"ka zachránit. Vysvobození ze zakletí 
nebylo v'bec jednoduché a musely jim pomoci v$echny p%ítomné d&ti, ale v$e se zda%ilo! 
Láska a p%átelství zlomily moc t%ináctého kouzla, Podzimní"ek se vrátil a v$e dob%e 
dopadlo. A co víc)Podzimní"ek, víla i d&ti se u krále p%imluvili za Vodnici, aby nebyla za 
trest zav%ená nav&ky v podzemí, a tak ji král prom&nil v pramen, aby byla u#ite"ná aspo( 
jako voda. V$ichni spole"n& pak roztan"ili ná$ sál Betlém – v#dy+ dobro zvít&zilo nad 
zlem! A po"así? Pán se oslavuje v ka#dém okam#iku na$eho #ivota – p%ed p'l "tvrtou 
rozehnal mra"na, vyjasnilo se a poté, co skon"ila pohádka a d&ti ode$ly dom', mraky se 
nad na$e „Lesní království“ znovu vrátily. My jsme ze sebe vydali to nejlep$í, ale n&co 
prost& ve sv!ch rukách nemáme. Tam nastupuje On se svou mocí a silou. Díky, Pane, za 
tento Tv'j dar, kter! umocnil radost a nad$ení v$ech, kte%í sobotní pohádkovou v!pravu 
do Lesní %í$e uskute"nili.         . . . . . . .
. . . . . . . . . . Vla/ka
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Rozsvícení váno!ního stromu, 13. prosinec 2011
U# t%etím rokem bylo rozsvícení váno"ního stromu u kostela v Liticích op&t spojeno se 
dnem svátku sv. Lucie (z lat. slova lux = sv&tlo; v!znam jména „sv&tlá“, „zá%ící“). Vá#en!m 
hostem této slavnostní události byl i plze(sk! biskup Mons. Franti$ek Radkovsk!. Ne# se 
venku rozsvítila v$echna sv&t!lka, d&ti s rodi"i, prarodi"i a my ostatní, kte%í jsme si 
jedine"nou p%íle#itost necht&li nechat ujít, jsme byli pozváni pohádkovou písni"kou do 
kostela. V plném kostele nás p%ivítali moderáto%i Petr a Esterka a p%ilet&l také pruhovan! 
brou"ek s lucerni"kou, aby nám p%edal své sv&télko a vypráv&l p%itom o daleko v&t$ím 
sv&tle, které p%ijde o Vánocích…
„Pro" vlastn& pot%ebujeme sv&tlo? Proto#e ten, kdo má sv&tlo ve svém srdci, má druhé rád 
a takov! "lov&k je ur"it& $+astn!. Práv& proto se Je#í$ narodil, aby nám toto sv&tlo lásky 
p%inesl a my to slavíme ka#d! rok o Vánocích! A to sv&télko, které je v ka#dém z nás 
(i )kdy# si myslíme, #e je docela malinké), m'#eme p%edávat dál, aby ka#d! mohl b!t 
radostn! a $+astn!!“                    
A o tom, co se to vlastn& p%ed více ne# dv&ma tisíci lety událo, nám pov&d&l otec biskup 
s )názorn!mi obrázky a aktuálními fotografiemi z Betléma. Pak brou"ek d&tem rozdal 
„betlémky“, na nich# mohou d&ti postupn& otevírat jednotlivá okénka od 17. 12. a# do 
Bo#ího hodu váno"ního. Otec biskup po#ehnal betlémky i v$echny p%ítomné. Poté jsme se 
ji# v$ichni v radostném o"ekáváním se$li p%ed kostelem, kde s)dal$ím po#ehnáním otce 
biskupa byla tma prom&n&na v krásnou zá%i váno"ního stromu a betlémské ch!$e. A te/ 
u# netrp&liv& "ekáme na narození Je#í$ka, a# bude vlo#en do jesli"ek.                                    
    . . . . . . . . . . .       -mp-
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Slavnost Narození Pán!, 24. prosince 2011
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P$ehled hospoda$ení v K"

V&nosy* * * * * * * * suma v K"
P$ijaté dary a "lenské p$ísp!vky* * * *   28.695
P$ijaté nada"ní p$ísp!vky* * * * *   15.000
P$ísp!vky na tábory a seminá$e* * * *   40.600
Prodej knihy +ivé kameny* * * * *   21.630
Ve$ejná sbírka na opravu kostela* * * *   11.756
Celkem* * * * * * *          117.681

Náklady* * * * * * * * suma v K"
V&daje na tábory a seminá$e * * * *   52.938
V&daje na kulturní akce* * * *            15.050
Vydané dary na opravu kostela       * * *   36.111
Prodané knihy* * * * * * *     9.765*
Ostatní (kancelá$ské a bank.)* *                       3.302* * *
Celkem* * * * * * * * 117.166
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*

* Srde"n! d!kujeme:   

. Nadaci 700 let m&sta Plzn&,                                                                                                                                                                                                  

. Koinonii Jan K%titel,                                                                                                  .      

. Potravinové bance 

. a v$em dárc'm, kte%í podpo%ili na$e aktivity.          
                                         

. Zvlá$tní pod&kování pat%í v$em dobrovolník'm,                                                                                   

. kte%í nám v&novali sv'j voln! "as                                                                                                              

. a aktivn& se podíleli b&hem celého roku na organizování aktivit.
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Kontakt
Adresa

P%átelé Koinonie, ob"anské sdru#ení, Budilovo nám. 1, 321 00 Plze(-Litice, *R 
I*O: 22838180, Telefon: 00420 377 828 180, E-mail: sek@koinonia.cz    

Ob"anské sdru#ení vy$lo z mate%ské organizace Koinonia Jan K%titel.                
Koinonia Jan K%titel má ve správ& ,ímskokatolickou farnost Plze(-Litice.        
Nabízíme mo#nost dálkového studia Biblické $koly, letos i na Teologické fakult& 
Jiho"eské univerzity v *esk!ch Bud&jovicích (v rámci kurz' C0V).                                                

                                                                                                                                                                                     
Bankovní kontakt   

Finan"ní dary lze zasílat na ú"et *SOB 201108288/0600.                                                                                                                 
M'#ete finan"ní dary posílat také p%es internet, viz DMS na na$ich webov!ch 
stránkách pratele.koinonia.cz.

SBÍRKOV1 Ú*ET NA OPRAVU LITICKÉHO KOSTELA: 202654133/0600.
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