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Ohlédněme se společně za rokem 2016 :)
a zavzpomínejme, co nového tento rok přinesl! 
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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  19 
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 2016 jsme realizovali mimojiné i tyto aktivity:

- Tříkrálová sbírka a setkání koledníků, leden 2016

- Setkání pro mladé v Liticích, 8. – 10. dubna 2016

- Reqviem ex Dis od Jana Václava Flašky v Liticích, 17. 4. 2016

- Pohádkový les (Lotrando a Zubejda) v Liticích, 4. 6. 2016

- Noc kostelů v Liticích a v Dobřanech 10. 6. 2016

- Pohádkové náměstí v Plzni, 30.6.2016

- Letní setkání pro mladé v Dobřanech, 2.-6.7.2016

- Dětský tábor „David a Goliáš“ v Dobřanech, 26. - 30. 7. 2016
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- Ariadne Musica v Liticích, 29. 9. 2016

- Drakiáda v Dobřanech, 23. 10. 2016

- Spoluúčast na dětské pouti na Kamínku (již pošesté), 9. 10. 2016

- Koncert –  J. D. Zelenka a J. S. Bach – v Liticích, 7.10.2016

- Setkání mladých 17.-20.11.2016 

- Adventní dílničky v Dobřanech 27.11.2016 

- Rozsvícení vánočního stromu v Liticích 13.12.2016

- “Půlnoční” v Liticích a okolí 24.12.2016

- Živý Betlém na Prusinách, ve Spáleném Poříčí a Liticích
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Tříkrálová sbírka, leden 2016

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

Se spolupracovníky z farností Dobřany a Plzeň-Litice jsme se sešli 19. ledna 2016 
v  sále  farního  areálu  v  Plzni-Liticích  k  přátelskému  posezení  e  vyhodnocení 
průběhu Tříkrálové sbírky. Děkujeme všem dětem, dobrovolníkům a dárcům za 
štědrost,  přijetí  a  pomoc  lidem  v  nouzi  (příspěvek  na  podporu  ekonomicky 
slabých klientů ve středisku Radost v Merklíně, v Domově sv. Aloise v Plzni, dále 
bezdomovcům a sociálně slabým dětem a mládeži ve farnostech vikariátu Plzeň – 
město).
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Setkání pro mladé, 8. – 10. dubna 2016

„Nestačí, abys byl mým služebníkem; 
dal jsem tě za světlo pronárodům, 
abys byl spása má do končin země.“  
(srov. Iz 49,6)   💡                                        

Účast na setkání pro mladé byla pro mě  tentokrát strašně  nejistá,  vůbec jsem 
nevěděl, jestli mi moje finanční situace dovolí na tuto akci jet. Najednou se stal 
takový malý zázrak. Nedávno jsem se přestěhoval a prožíval jsem jedno z těch 
období, ve kterém počítáme každou korunu. Byl jsem už na velikonočním setkání 
Koinonie a měl jsem v té době peníze rozpočítané tak, aby mi stačily na jídlo do 
konce měsíce a měsíční “šalinkartu”. Měl jsem ale v peněžence něco málo navíc, 
mohl jsem si za to pár dní kupovat – lidově řečeno – jídlo nadstandard, anebo je 
utratit jinak. Byla tu ale ještě jedna možnost: odevzdat tuto částku Pánu. Rozhodl 
jsem se Pánu plně důvěřovat se slovy: “Pane, i kdybych měl přežívat jen o suchých 
rohlících, tak ti tuto odměnu za vykonanou práci odevzdávam s radostí.“ 
Tentýž týden jsem dostal peníze, se kterými jsem vůbec nepočítal. Byly to peníze, 
které mi umožnily přijet na tuto skvělou akci  Chtěl jsem se s vámi o své svědectví 

🔦 🕯
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podělit (srov. Mt 6,30-31) A teď už k vlastnímu setkání. Na otázku, co mi toto 
setkání  přineslo,  existuje  spousta  odpovědí:  radost  ze  života,  štěstí,  pocit 
opravdového blízkého přátelství, jistotu, nové zkušenosti a krásně  strávený čas  
To  všechno  by  se  dalo  nazvat  světlem.  Toto  setkání  bylo  pro  mě  jiskrou  v 
poměrně těžkém období mého života. Cítil jsem, že ta jiskra ve mně probudila 
něco víc. Během setkání jsem se s ostatními mohl podělit  o svědectví ohledně 
svého  doposud  největšího  životního  pádu,  v  době,  když  jste  se  pro  mě  jako 
komunita  stali  Ananiášem,  který  mi  pomohl  se  zvednout  a  uzavřít  náročnou 
životní kapitolu. Když jsem poslouchal, co je to vlastně opravdové přátelství, začal 
jsem  si  dávat  dohromady  všechny  znaky  tohoto  blízkého  vztahu.  Závěr,  ke 
kterému jsem došel, mě už ale tolik nepřekvapil. Už nějakou dobu jsem věděl, že 
jediní přátelé, kteří mě podpoří v době, kdy je opravdu potřebuju, jsou rodina a 
skupina mladých z Koinonie. Žádné stálé a silné přátelství nemůže být čisté, aniž 
by bylo založeno na Pánu. Zjistil jsem, že mám přátelé, kteří se vůči mě nikdy 
neotočí zády. Teď už vím, že Hospodin mi je dal, aby se stali pro mne světlem a 
pomáhali mi kráčet po jeho cestě. Každé setkání ve mě díky přátelům zažehne 
plamen, který hoří a je v mém životě jako maják .
💡  🕯  💡  🕯  💡  🕯  💡  🕯  💡 Děkuju za krásné setkání! Lukáš 💡
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Setkání  pro  mladé  s  tématem „Buď  světlem”  bylo  (jako  každé  setkání)  super!
Poznala jsem nové přátele, skvělé lidi… Byli jsme seznámeni s tím, jak vlastně 
poznat opravdové přátelství a lásku (což si myslím, že se v životě hodí). Hráli jsme 
různé hry,  nejvíce se mi  líbila  ta,  jak jsme ve skupinkách běhali  po Liticích a 
snažili se získat co nejvíce bodů za co nejkratší čas. Viděli jsme jeden pěkný film, 
byla i  opékačka a na závěr  večera si  každá skupinka připravila  vystoupení,  ve 
kterém všichni ukázali, co si z tohoto setkání vlastně odnesli. 
„Nestačí, abys byl jeho služebníkem, buď jeho světlem!“               Díky všem! Julča
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Reqviem ex Dis od Jana Václava Flašky 17. 4. 2016

Kolegium a Consortium ve spolupráci  s  Magistrátem města Plzeň  a  Plzeňským 
krajem zrealizovalo v kostele v Plzni-Liticích „předpremiéru“ Reqviem ex Dis, nově 
objeveného  díla  klatovského  barokního  skladatele  Jana  Václava  Flašky  (1708–
1783).  Děkujeme  všem  Přátelům  Koinonie  za  pomoc  s  organizací  tohoto 
kulturního zážitku.

Program: 
Johann Joseph Fux: Ouverture in G minor (K 355) 
Jan Václav Flaška: Reqviem ex Dis.

Reqviem ex Dis, dosud jediná objevená skladba Jana Václava Flašky (1708/9–
1783), v letech 1740–1783 klatovského školního rektora a vedoucího kůru (Rector 
Chori  &  Scholae),  pochází  z  majetku  gurálního  mariánského  kůru  kostela 
Nanebevzetí  Panny  Marie  v  Přešticích.  Datum  jejího  vzniku  ani  zhotovení 
přeštického  opisu  není  známo.  V  hudebninách  klatovské  sbírky  se  však  tato 
skladba nenachází. O autenticitě autorství svědčí „zašifrovaná“ verze jména, jež je 
na obálce hudebniny psáno pozpátku (Aksalf). Vzhledem k tomu, že se nejedná o 
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Flaškův autograf, můžeme předpokládat, že přeštický opisovatel splnil rektorovo 
přání  zůstat  v  anonymitě.  Rukopis  jako  již  nepotřebný  se  patrně  koncem 19. 
století dostal z Přeštic mezi hudebniny sběratele Ondřeje Horníka, s nimiž dále 
doputoval do sbírek Českého muzea hudby, kde je deponován dodnes pod sign. 
IX.A  190.  Skladba  je  dosud  jediným  svědkem  Flaškových  hudebních  a 
kompozičních schopností a nepřímo dokládá úroveň jeho hudebního vzdělání, o 
němž dosud není nic známo. Jeho partitura ukazuje na opravdu solidní hudební 
školení,  jež  velmi  pravděpodobně  musel  získat  v  prostředí  některého  z 
duchovních řádů.

Johann  Joseph  Fux  (1660–1741)  byl  rakouský  barokní  hudební  skladatel, 
teoretik a pedagog, z jehož učebnice kontrapunktu, kterou dokončil v roce 1725 
pod názvem Gradus ad Parnassum (Stupeň na Parnas), se učila komponovat řada 
skladatelů 18. století, včetně Wolfganga A. Mozarta, Ludwiga van Beethovena či 
Jana  Dismase  Zelenky.  Jeho  skladatelský  odkaz  je  obsáhlý  a  čítá  kolem  400 
kompozic, jejichž charakter vyplývá jednak z konvencí vídeňského dvora počátku 
18.  století,  jednak  z  Fuxovy  pozice  vrchního  císařského  kapelníka  a  zároveň 
kapelníka katedrály sv. Štěpána.
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Pohádkový les - Lotrando a Zubejda, 4. 6. 2016

V sobotu 4. června proběhl v Plzni-Liticích již po 
deváté „Pohádkový les“. Vše začalo divadlem ve 
farním sálu, tentokrát děti pomáhaly loupežníku 
Lotrandovi vyléčit  princeznu Zubejdu. A nebylo 
to  tak  jednoduché,  bylo  zapotřebí  obstarat 
sluníčko, a jelikož  nám bohudíky přálo počasí, 
děti  se  mohly  rozběhnout  po  farním  areálu  a 
pustit se do plnění úkolů. Čím více úkolů splnily, 
tím  více  slunečních  paprsků  nasbíraly,  a 
tak  sluníčko mohlo způsobit  opravdový  zázrak. 
Nejenže uzdravilo nemocnou princeznu Zubejdu, ale přineslo s sebou   i  sladké 
překvapení  a u kostela mohl  naplno propuknout pohádkový  rej!  Tancovalo se, 
jásalo, malovalo, ručně tvořilo, na poníku jezdilo, jedlo a pilo, zkrátka veselo bylo 
Děkujem všem pomocníkům i účastníkům a těšíme se na příště, třeba ještě tento 
měsíc na plzeňském náměstí Republiky!          

(rua)
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Noc kostelů v Liticích a v Dobřanech 10. 6. 2016

I během letošní “Noci kostelů” byl kostel sv. Petra a Pavla v Liticích otevřen pro 
veřejnost.  Návštěvníci  měli  možnost  se  v  krátkosti  seznámit  s  kulturním  a 
duchovním  dědictvím  našich  předků  nejen  na  Plzeňsku  v  podání  náměstka 
primátora  Martina  Baxy.  K  tomuto  kulturnímu  bohatsví  zajisté  patří  i  krásně 
zrekostruované litické varhany, na které poukázal diecézní organolog Jiří Reindl, a 
to nejen ve své knize “Živé píšťaly litických varhan”.  Tato kniha mohla být vydána 
díky podpoře Nadace 700 let města Plzně, jejíž ředitelka Alena Kozáková se též 
zúčastnila  prezentace  této  knihy  a  vyjádřila  svou  náklonnost  k  podobným 
společenským aktivitám, které realizují kulturní dění i na okrajích města Plzně.
Poté nám autor knihy přiblížil vznik a rozšíření hudebního nástroje varhan a blíže 
nás seznámil s rejstříky, které umožňují rozezvučit širokou škálu píšťal, které v 
tento podvečer “oživila” Markéta Schley Reindlová. Varhanní koncert byl pro nás 
příležitostí  pro povznesení  se nad  všední starosti  a pro ponoření se do svého 
nitra, možností naslouchání našemu srdci.
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Velice si vážíme, že mezi nás zavítal také Mons. František Radkovský, emeritní 
biskup plzeňský.  Poté, co pozdravil  všechny přítomné, zasedl mezi posluchače 
varhanního koncertu.
Návštěvníci se mohli i letos těšit z prohlídky kostela a především z výstupu na 
věž,  která  v  sobě  ukrývá  své  bohatství  a  není  běžně  přístupná.  Jedná  se 
o  současně  nejstarší  zvon na  Plzeňsku (Petr  a  Pavel),  od  Gregora  Albrechta  z 
Ostrova nad Ohří,  datovaný  do roku 1582. Tento zvon   je  usazen mezi  dvěma 
menšími a mladšími zvony z 20. století – Anna a Panna Maria. Všechny tři zvony, 
které jsme několikrát za večer rozezněli, jsou silně spjaty s litickou historií, již 
nám oprášilo nemálo návštěvníků, odborníků či rodáků z Litic a okolí.
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Pohádkové náměstí 30.6.2016

Poslední  červnové  odpoledne  v  Plzni  opět  patřilo  dětem.  Letní  prázdniny  tam 
zahájil anděl Plzeňáček a spolu s ním náměstí Republiky zaplnily další pohádkové 
bytosti, které dětem nejprve zadávaly různé úkoly.
Děti  byly  vybaveny  mapkou  Pohádkového  náměstí  a  kartičkou  s  hádankou  na 
doplnění.  Postupně  ji  vyplňovaly  u  sedmi  pohádkových  stanovišť,  kde  na  děti 
čekali:  Lotrando  a  Zubejda,  Tři  bratři,  Kráska  a  zvíře,  Vodník,  celá  rodina 
z pohádky O veliké řepě, Princezna ze mlejna a Broučci. Za správnou odpověď 
celé tajenky získaly pak odměnu přímo od anděla Plzeňáčka. Nakonec se všechny 
děti  společně  podívaly  na  pohádku  o  zakopaném  pokladu.  Bylo  to  napínavé, 
protože o poklad usiloval hrozný drak, ale Plzeňáček ho přemohl a poklad rozdal 
všem, aby každý mohl být v životě šťastný.
Děti si užily také skluzavky, skákací hrad a kreativní workshopy, kde si vyráběly 
různé zajímavé věci a dokonce svou vlastní placku. Zvlášť oblíbené bylo malování 
na obličej.
Vřele děkujeme všem, kteří se s námi zapojili do tohoto pohádkového odpoledne 
a rozdávali radost!                                                                                        (toivo)
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Letní setkání pro mladé 2.-6.7.2016

Ve dnech 2.-6. 7. 2016  proběhlo letní setkání pro mladé, tentokrát v Dobřanech.
 
Bylo to výjimečné  setkání pro všechny. 
Nejlepší  dynamika  byla  s  bahnem, 
protože jsme se umazali. Prožili jsme 5 
výjimečných  dnů plných radosti, lásky a 
přátelství.  Byl  to  výjimečný   čas  s 
Bohem.                                  J.T.,  16 let

Prožil  jsem krásných 5 dnů  na táboře. 
Měli  jsme  za  úkol  projít  4  dynamiky, 
které byly zábavné. Se skupinkou jsme 
splnili  všechny  čtyři.  Často  jsme  měli 
zavázané oči, abychom měli důvěru v druhého. Bez vedoucích by žádné dynamiky 
nebyly, a proto jsme rádi, že jsme měli tak super vedoucí. Byl to můj třetí tábor 
pro mladé a můžu jen doporučit každému, kdo by se chtěl přihlásit příště.                 

                 Ríša Seidler, 16 let
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Můj první tábor pro mladé jsem si moc užila. 
Cítila  jsem  přítomnost  Pána,  který  nám 
pomáhal při každé dynamice. Vyzkoušeli jsme 
si  se  zavázanýma  očima  projít  Dobřany  a 
důvěřovat vedoucím, kteří  nás vedli.  Nejlepší 
ale stejně byla dynamika „Kubův masakr“, ve 
které bylo bahno a koupání v řece. Užili jsme 
si  spoustu  zábavy.  Byla  jsem moc  ráda,  že 
udělali výjimku a mohla jsem jít na ten tábor 
dřív, protože to stálo zato, a tak si nenechte 
příští tábor ujít!              Ester Hovjacká, 11 let

Tábor pro mladé se mi moc líbil. – Nejvíce se 
mi líbilo bahno. – Jídlo bylo moc dobré. – Zažil 
jsem pěkné chvíle například na raftu. – Často 
jsme  měli  při  dynamikách  zavázané  oči, 
abychom důvěřovali kamáradům, kteří viděli a 
vedli nás.                              Jan Šošola, 13 let
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Vše začalo zpíváním písniček a tancováním, a tak to taky skončilo. Čas mi utekl 
hrozně  rychle,  ale  měl  pro mě  velký  význam, protože mi  zanechal  fantastické 
vzpomínky. Hned od první chvíle, kdy jsem vstoupila mezi tyto lidi na táboře, tak 
jsem zakusila  jejich  přijetí.  Společně  jsme zvládli  dynamiku,  ve  které  jsme se 
nechávali vést tleskáním rukou; pro mě to byla taková velká zkouška důvěry. Moc 
se mi líbilo vést svou skupinku vytleskáváním různých rytmů  – museli jsme se 
vměstnat do čtverce  a to bylo hodně těžké. Díky téhle zkušenosti jsem se naučila, 
že i když jsi jiné národnosti, fyzické zdatnosti, tak přes veškeré odlišnosti můžeš 
být přijat do skupinky; například já jsem byla jediná Italka mezi mladými původem 
z Čech  (s některými jsem však mluvila anglicky).  Doufám, že budu moci tuto 
zkušenost zopakovat, protože teď se cítím, jako bych tu byla odvždycky 

Díky za všechno! Anna, 14 let
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Dětský tábor „David a Goliáš“ 26. - 30. 7. 2016

Tábor  byl  super.  Domů  jsme  odjížděli  povzbuzení,  abychom  se  nebáli 
bojovat každý den se svým Goliášem…                                       Gabča, 10 let

Tábor pro děti se mi moooc líbil. Každé ráno jsme měli rozcvičku a modlitbu, 
pak to všechno začalo: první den jsme se rozdělili do skupin…      Sára, 10 
let

Na táboře se mi  moc líbilo.  Byla  jsem tam se svojí  sestřenicí  Nelinkou a 
potkaly jsme tam hodně nových kamarádů…                             Rózinka, 6 let   

Na  táboře  se  nám moc  líbili  různé  aktivity  a  soutěže.  Byli  tam přátelští 
vedoucí a děti…                                                     Eliška, 11 let a Míša, 10 let
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Ariadne Musica, 29. 9. 2016

Malebné  prostory  litického  kostela  rozezvučil  stříbřitý  zvuk  zrestaurovaných 
varhan v podání Víta Aschenbrennera a Marka Pišla. 

V  kompletním  provedení  zaznělo 
unikátní  dílo  Ariadne  Musica, 
klenot  české  barokní  hudby,  jenž 
zkomponoval  J.  C.  F. 
Fischer   (r.  1702). Není divu, že si 
toto  svébytné  dílo  získalo  přízeň 
mnohých varhaníků  a  posluchačů, 
mimojiné skladatele J. S. Bacha. Po 
vychutnání si koncertu firma Aggeo 
nabídla účinkujícím i posluchačům 
občerstvení v prostorách fary, kde 
se  o  zázemí  postarali  Přátelé 
Koinonie.

http://www.marekpisl.cz/
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Drakiáda v Dobřanech, 23. 10. 2016

Co  Vás  napadne,  když  se  řekne  ,,pouštění  draků“  ?  Po  prvním  ročníku  naší 
Dobřanské drakiády  se  mi  vybaví  hlavně  příměry  zábava,  přátelská  atmosféra, 
kreativita, vzájemná spolupráce, sušenky a čaj. 
Když jsme se sešli v neděli ve vytopené farní kapli, všichni byli plní entuziasmu 
(byť v některých případech šlo spíše o rodiče). V průběhu stavění draků se sice 
dostavily  jisté  pochybnosti  a  obavy  ohledně  efektivity  a  technologie  našich 
vrchních konstruktérů, ale nakonec si se stavěním všichni poradili kreativně a se 
zručností, takže se vzájemnou pomocí bylo vše připraveno na pouštění. Hlavně, 
aby bylo hezké počasí. 
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Týden na to, v den pouštění draků, byla ráno za okny mlha, že by se dala krájet, 
nicméně naděje na větrné a slunečné odpoledne nás neopouštěla.
Nastalo odpoledne a po pár dolaďovacích technických úpravách se mohlo vyrazit 
na  větrnou  louku  vypustit  první  draky.    Někteří  draci  měli  zpočátku  trochu 
problémy s odlepením se od země,  někteří  létali  přímo záviděníhodně,  někteří 
to ,,zapíchli“ poněkud předčasně (poté, co se zřítili střemhlav dolů a zlomili se)… 
Útěchou nám ale byl teplý čaj a sušenky na faře. Ať už ovšem draci létali jakkoliv, 
hlavní bylo to, že jsme zakusili radost z bytí pospolu a strávili nedělní odpoledne 
zase trochu jinak. Mohli jsme se znovu utvrdit v tom, že nám Pán žehná a je věrný 
i v těch nejmenších věcech, a mohli jsme si o něco více uvědomit, jak je krásné 
mít místo, kde se scházet, a přátele, kteří vás přijmou.     Díky !                   Žaneta
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Dětská pouť na Kamínku (již pošesté), 9.10.2016

V neděli 9. října odpoledne se děti nenechaly odradit deštěm a v doprovodu 
rodičů  se  zúčastnily  již  6.  pouti  na  Kamínku.  Kolem  dobřanské  kaple 
(Čtrnácti  svatých  pomocníků  v  nouzi)  bylo   několik  stanovišť  s 
nejrůznějšími   hrami  a  soutěžemi  pro  děti.  Na  přípravě  této   akce  se 
podílelo   více  místních  spolků,  sdružení  a  institucí,  včetně  Koinonie  Jan 
Křtitel, Přátel Koinonie a to vše pod záštitou města Dobřany.
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J. D. Zelenka a J. S. Bach, 7.10.2016

V litickém kostele sv. Petra a Pavla zazněly v rámci projektu Stabat super aquas 
fluminis   skladby  Jana  Dismase  Zelenky  a  Johanna  Sebastiana  Bacha  v  podání 
orchestru «Consortium musicum» a komorního smíšeného sboru «Kolegium pro 
duchovní  hudbu»  pod   vedením  klatovského  muzikologa  a  varhaníka  Víta 
Aschenbrennera.  Koinonii  Jan  Křtitel  zajistila  teplé  zázemí  a  Přátelé  Koinonie 
nachystali malé občerstvení.

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/
http://www.musicasacra-festival.eu/vit-aschenbrenner/
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Setkání mladých 17.-20.11.2016

Ve  čtvrtek  17.  listopadu  2016  večer  začalo  setkání  mladých  na  Prusinách, 
tentokrát na téma „Poznej sám sebe!“. Příležitostí k poznání vlastních darů se 
naskytlo hned několik, a to během společně  strávených chvil  – poznávali  jsme 
sebe  za  vydatné  pomoci  bratří  při  modlitbě,  při  práci  i  při  zábavě.  Novou 
zkušeností byla pro mnohé z nás možnost setkat se s bezdomovci, neboť Boží 
láska je tu i pro ně,  a my se mohli stát jejími konkrétními prostředníky, ať  už 
skrze společnou přípravu oběda, nebo zvěstováním evangelia.  Navečer jsme si 
vychutnali Godzone tour v Praze. Tento projekt nás povzbudil k následování Pána, 
protože On je ten největší dar, který jsme přijali a který můžeme předávat dál. 
Setkání bylo zakončeno nedělní mší svatou a společným obědem.

http://tour.godzone.sk/
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Každé setkání pro mladé je super! Vždycky je to skvěle strávený čas s bezva 
partou lidí. Tohle setkání ale bylo něčím výjimečné. Na vlastní kůži jsme si totiž 
mohli vyzkoušet konkrétní pomoc lidem bez domova. Společně jsme pro ně uvařili 
oběd a připravili  program, který  kromě  hudby a tance obsahoval i  svědectví  a 
krátkou modlitbu. Mně osobně se nejvíc líbilo, že tito lidé přijímali nejen talíř s 
jídlem,  ale  i  Ježíše!  Tato  zkušenost  mě  povzbudila,  abych  se  i  já  stala 
opravdovým služebníkem! Chci nést pomoc, povzbuzení a radost všem lidem!

Monika Nieslaníková
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Adventní dílničky v Dobřanech 27.11.2016

První  adventní  neděle  se  u  nás  v 
Dobřanech  odehrála  ve  znamení 
kreativity a linoucí se vůně jehličí. Sešli 
jsme se na společném obědě, po němž 
jsme započali s tvořením: každý z nás 
si  mohl,  podle  své  vlastní  potřeby  a 
fantazie, vyrobit adventní věnec, svícen 
apod. Po dokončení díla jsme pak vyšli 
na  náměstí  společně  obdivovat 
slavnostní  rozsvícení  vánočního 
stromu.  Takto  jsme  mohli  společně 
vstoupit do  krásného adventního období, které nám bude připomínat nejen to, že 
je přípravou na přijetí  přicházejícího Ježíše, ale při  pohledu na adventní  věnec 
položený  na stole i  to,  co nás spojuje,  takže budeme moci u sebe zakoušet i 
kousek domova těch, které nosíme v srdci. Přejeme i vám požehnaný čas adventu!     

Žaneta
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Rozsvícení vánočního stromu v Liticích, 13.12.2016

I letos jsme na svatou Lucii, 13. prosince, rozsvítili vánoční strom u kostela v 
Liticích.
Děti  nejprve pomohly andílkům Františkovi a Andělce připravit překvapení 
pro Ježíška. Každý  dostal  přímo od sv. Lucie zlatou hvězdičku, na kterou 
napsal své jméno a pověsil ji na stromeček v kostele. To bude mít Ježíšek 
radost, až uvidí stromek rozzářený takovou spoustou hvězd!
Poté jsme přivítali vzácného hosta, biskupa Františka Radkovského, který měl 
pro  všechny krásný  dáreček:  malé  Jezulátko,  které  nám –  jak  sám řekl  – 
připomíná, že to malé dítě z Betléma přineslo lásku a naději všem a všude, 
dokonce i k nám domů.
Nakonec  jsme  se  přesunuli  před  kostel,  kde  již  otec  biskup  František 
slavnostě požehnal a rozsvítil vánoční strom. Za doprovodu mečení, řehtání 
a  bečení  zvířátek  kolem  betlémské  chýše  jsme  tak  mohli  začít 
vnímat atmosféru Vánoc, které se již nezadržitelně blíží.
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Velice děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu rozsvěcování 
stromu,  biskupu Františkovi  za  to,  že jej  požehnal,  paní  Černé z  Losiné, 
která  nám  strom   darovala,  hasičům  za  pomoc  při  jeho  zdobení,  panu 
Hodkovi  za  zapůjčení  zvířátek,  panu  Granátovi  za  výrobu  Jezulátek…  a 
děkujeme také vám všem, že jste přišli. 

Fanta
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“Půlnoční” v Liticích, v Dobřanech a okolí, 24.12.2016
Dnes se nám narodil Spasitel, Ježíš! (Lk 2) Malé bezbranné dítě vydává svědectví o 
Boží lásce k nám a naplňuje nás nadějí v Boží přítomnost uprostřed nás!
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Živý Betlém na Prusinách, ve Spáleném Poříčí a Liticích

V sobotu 10. prosince zahájil své turné živý Betlém v prusinském kostele, v 
neděli 18. pokračoval v zasněženém Spáleném Poříčí a ve středu 28. navštívil 
litický kostel…

V  sobotu 10. prosince se jako každý  rok konalo v  prusinském kostele Svatého 
Jakuba Staršího představení živého Betléma, které letos nacvičily děti z Netunic, z 
Mrtole, z Předenic, ze Střížovic, z Těnovic, z Plzně, ze Spáleného Poříčí a z Karlova 
ve spolupráci s Koinonií Jan Křtitel z Litic. Celý kostel zaplnili lidé z blízkého i 
dalekého  okolí.  Společně  s  dětmi  jsme  se  přenesli  do  starověkého  Betléma. 
V  úvodu příběhu Marii  navštívili  andělé, kteří  jí  oznámili,  že se jí  narodí syn – 
Spasitel.  Dále  se  ve  vánočním  příběhu  objevily  další  postavy  –  veselí  pastýři, 
moudrý zákoník, drsní vojáci, krutý Herodes, výřečný hostinský, vznešení králové, 
zodpovědný Josef a roztomilý čerstvě narozený Ježíšek. Příběh slovem doprovázel 
místní  farář  pan  Peter  Hermanovský.  Představení  se  moc  povedlo  a  navodilo 
příjemnou předvánoční atmosféru. Diváci si mohli i spolu s hudebníky zazpívat 
známé koledy. 

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci představení podíleli! G
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Pravidelně realizujeme Tvořivé dílničky pro děti

Ve  vybraných  čtvrtcích  pořádáme  již  pátým  rokem 
tvořivé  dílničky  pro  děti.  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. 

Doporučená věková kategorie dětí je od 4 do 10 let. 
Ludka
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Nově jsme začali spolupracovat s potravinovou bankou v Plzni

- Podepsání smlouvy s Potravinovou bankou v Plzni, 23. 5. 2016
- Zapojení se v Národní potravinové sbírce, 12. 11. 2016

Do  Potravinové  banky  v  Praze  se  Koinonia  Jan  Křtitel  zapojila  již  v  samých 
počátcích, ale protože je pro nás Praha dost z ruky, co se týče převozu potravin i 
osobní spolupráce, uvítali jsme možnost odebírání potravin v Potravinové bance v 
Plzni  (23.5.2016);  tím pádem můžeme zajistit  jak pravidelný,  tak i  mimořádný 
převoz včetně rozdání potravin těm, kteří to v našem okolí nejvíce potřebují.
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 Ponorku 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.
12. listopadu 2016 jsme se aktivně zapojili do Národní potravinové sbírky v Plzni.

Přikládáme několik svědectví z řad těch, kterým pomáháme…
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Roku 2003 se  můj  život  úplně  změnil,  protože  jsem začal  trpět  depresemi  a 
onemocněl kompulzivní poruchou, zemřela mi matka na rakovinu, přišel jsem o 
dobré postavení i práci samotnou, zadlužil jsem se, rozpadla se mi rodina, můj 
bratr Jaroslav onemocněl cukrovkou a mozkovou mrtvicí. Od té doby jsem často 
hospitalizován na psychiatrii. S komunitou (Koinonia Jan Křtitel) jsem se seznámil 
v roce 2007. Komunita mi pomohla ve všech oblastech mého života – byl jsem i 
pokřtěn.  Vlastním dům u Máchova  jezera,  který  byl  značně  zadlužený  a  ještě 
částečně je. Komunita mi pomohla s rozdělením splátek dluhů, pronájmem domu, 
zajistila i nové bydlení, pomohla při stěhování. Bez pomoci přátel z komunity bych 
to  nemohl  zvládnout.  Od  roku  2013  žiji  v  Liticích,  bydlím  v  bytě  u  Borské 
přehrady, a téměř pravidelně docházím do komunity. Komunita (Přátelé Koinonie) 
mi  také  poskytuje  pravidelně  potraviny  z  Potravinové  banky,  jelikož  s  mými 
finančními prostředky vyjdu tak tak. Potravinová pomoc od komunity je pro mě 
nedocenitelnou podporou. V současné době jsem také onemocněl záněty jater, s 
čímž  je  spjatá  dieta,  větší  výdaje  za  potraviny  a  větší  odkázanost  na  pomoc 
druhých.  Před  nemocí  bych  si  nikdy  nedokázal  představit,  jak  se  může  život 
člověka úplně otočit. O to více bych chtěl touto cestou poděkovat Bohu, že existují 
podobné komunity a cesty pomoci pro potřebné. Děkuji zejména celé komunitě  



�                                                                   Výroční zpráva 2016
Přátelé Koinonie

Koinonii Jan Křtitel, v čele s Alvarem Grammaticou a Francescem Meneghinim, co 
pro  mě  a  pro  moji  rodinu  udělala  a  stále  dělá,  a  to  i  v  oblasti  zabezpečení 
potravinové pomoci z Potravinové banky. 
Za vše díky, Miloslav, 52 let 10.12.2016, Plzeň

Dobrý den, jmenuji se Andrea a jsem z Plzně, původem pocházím ze Slovenska. 
Tímto  emailem bych chtěla  vyjádřit  vděčnost  Koinonii  Jana  Křtitele  za  pomoc, 
kterou  mi  můžou zprostředkovat  díky  potravinám,  které  jim poskytujete.  Byla 
jsem půl roku bez práce a i nyní má finanční situace není ještě v pořádku; byla 
bych ráda za pomoc i do budoucna. Děkuji i Vaší nadaci za ten projekt pro lidi, 
kteří to potřebují. Díky charizmatu přátelství a přijetí v Koinonii jsem to mohla 
zakusit a svědčím o tom! S pozdravem, Andrea, 43 let 11.12.2016, Plzeň

Do NPS jsem se  ráda aktivně  zapojila  a  velmi  děkuji  za  potravinovou pomoc, 
kterou jsme obdrželi. Jsem samoživitelka dvou dětí (starám se o 19-letého Míšu – 
je  mentálně  hendikepován),  třetím rokem bydlím v  Plzni-  Liticích.  V  listopadu 
jsem ještě  byla pátým měsícem bez zaměstnání, na podpoře, takže nám přišla 
tato  potravinová  pomoc velmi  vhod,  zvláště  děti  byly  velmi  rády.  Moc  děkuji, 
Jindřiška, 42 let, 11.12.2016, Plzeň
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Přehled hospodaření v Kč

Výnosy       suma v Kč
Přijaté dary a členské příspěvky         000 
Přijaté nadační příspěvky, dotace          000
Příspěvky na tábory a semináře   000
Celkem 000

Náklady       suma v Kč
Výdaje na kulturní akce a tábory 000

         Mzdové náklady, daně   000
Vydané příspěvky          000
Ostatní (kancelářské potřeby, odpisy)                    000 
Celkem 000
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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, 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
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/

