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Rok 2018 přinesl spoustu nových přátelství a krásných 
společných chvil při naplňování našeho poslání…
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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 širokou 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/


�                                                                   Výroční zpráva 2018
Přátelé Koinonie

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 2018 jsme realizovali následující aktivity:

- Silvestrovské setkání mladých, 30. 12. 2017-1. 1. 2018

- Tříkrálová sbírka – výsledky a využití, leden 2018

- Návštěva dětí z MŠ Sedlec v dílně sv. Josefa, 12. a 19. 1. 2018

- Setkání pro mladé v Liticích, 23. - 25. 2. 2018

- Komunitní centrum v Dobřanech, jaro 2018

- Páťáci ze ZŠ Dobřany na Zahradě Anežky České, 10. 4. 2018 

- MiseMerklín, 4. - 8. 5. 2018

- Noc kostelů v Liticích a v Dobřanech, 25. 5. 2018

- Pohádkový les v Liticích, 9. 6. 2018

- Pohádkové náměstí v Plzni, 29. 6. 2018

- Ke cti svatých apoštolů, 30. 6. 2018

https://www.koinonia.cz/60594-2/
https://www.koinonia.cz/trikralova-sbirka-vysledky-a-vyuziti-leden-2018/
https://www.koinonia.cz/navsteva-deti-z-ms-sedlec-v-dilne-sv-josefa-leden-2018/
https://www.koinonia.cz/setkani-mladych-23-25-2-2018/
https://www.koinonia.cz/zahrada-anezky-ceske-10-3-2018/
https://www.koinonia.cz/pohadkovy-les-v-liticich-10-6-2017/
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- MiseMerklín18+, 16. - 21. 7. 2018

- Dětský tábor „Noemova archa“ na Prusinách, 7. – 11. 8. 2018

- Divadélko na lívancové pouti v Manětíně, 10. 8. 2018

- Letní setkání pro mladé NA VLNĚ na Prusinách, 13. - 18. 8. 2018

- Pohádkové náměstí v Dobřanech, 2. 9. 2018

- Slavnostní otevření Zahrady Anežky České, 23. 9. 2018

- MiseMerklín, 12. - 14. 10. 2018

- Slavnostní otevření Rodinného centra Anežka Česká, 11. 11. 2018

- “Chvála různosti” se ZŠ Dobřany, 5. 12. 2018

- Rozsvícení vánočního stromu v Liticích, 13. 12. 2018

- Živý betlém na Prusinách a ve Spáleném Poříčí, 15. a 23. 12. 2018

- Zpívání u vánočního stromu v Liticích, 24. 12. 2018
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- Půlnoční v Liticích, v Dobřanech, v Chotěšově, v Soběkurech 

a na Prusinách, 24. 12. 2018

- Setkání mladých v Dobřanech a Silvestr v Liticích, 31. 12. 2018

Pravidelně pořádáme:

- Tvořivé dílničky pro děti, 2018

- Dílna sv. Josefa, 2018

- Dílnička sv. Anežky, 2018

‣ také spolupracujeme s potravinovou bankou a vaříme bezdomovcům, 2018

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. 2017 - 1. 1. 2018

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.-
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Tento Silvestr byl jako vždycky úžasný… 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.-

Setkání bylo super. Suprově jsme oslavili příchod roku 2018 a moc se těším na 
další setkání. Jídlo bylo taky super. -10/10 Martin K.-

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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Tříkrálová sbírka a poděkování dětem, leden 2018

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. Pro děti byla připravena tradiční odměna.

• Dobřany (včetně Merklína a okolí) 131 484
• Litice (včetně Chlumčan, Šlovic, Lhoty a Valchy) 68 717 Kč 
• Chotěšov 54 072 Kč
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Návštěva dětí z MŠ Sedlec v dílně sv. Josefa, 12. a 19. 1. 2018

Dnes jsme s předškoláky navštívili truhlárnu sv. Josefa v Dobřanech na faře 
a  vyzkoušeli  si,  jak krásná a  náročná práce truhláře byla v  dřívější  době. 
S pomocí pořezů, nebozezů, pil a dlát jsme za asistence zkušeného truhláře 
a   rodičů  opracovali  kmen,  zasadili  do  něho  nohy  a   vsadili  první  kolíky 
budoucího věšáku na oblečení na školní zahradu. Děti si stihly vyrobit ještě 
malého medvídka  pomocí  ručních  vrtaček  a   tak  si  mohly  i  malý  výrobek 
odnést domů.  Všechny nás společná práce velmi nadchla a  bavila, někteří 
rodiče dokonce objevili své skryté vlohy truhlářské zručnosti. 
Truhlárna  na  dobřanské  faře,  která  je  určena  pro  rodiče  s   dětmi                    
a pro veřejnost,  je otevřená každý čtvrtek od 17-20h.  -Petra-
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Setkání pro mladé v Liticích, 23. - 25. 2. 2018

S Koinonií jsem se seznámil přes duchovní obnovu v  naší  vesnici. Je mi 18 let 
a   jsem  tu  počtvrté.  Každé  setkání  v   této  komunitě  mě  neskutečné  posílilo. 
Přátelství s lidmi, kteří se mnou sdílejí mojí víru, mi pomáhá ve vztahu s Bohem. 
Pokaždé  si  odtud  odvážím  nějaký  zážitek.  I   tento  víkend  jsem  mohl  zakusit 
velikou Boží lásku. Modlitba během chval, při níž jsme si udělali vlastní světelnou 
show, bude pro mě nezapomenutelná. V komunitě dostávám nový podnět pro svůj 
duchovní  život.  Příběhy  a   svědectví,  které  tu  slyším,  jsou  pro  mě  motivací           
do každodenního života. Díky Koinonoii vím, že někam patřím. 
Těším se na další akce! Honza
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Každé setkání mělo vždy nějakou perlu.  Na tomto setkání byla pro mě  perlou 
MODLITBA. Když jsme se modlili v jazycích, Pán pozvedal moje ruce k Němu blíže, 
k Němu nahoru. Cítila jsem Jeho lásku. Naplnil mě radostí a volností. Byl to úžasný 
pocit. Ze setkání jsme si odnesla, že se budu modlit 3×20 minut denně. Děkuji Ti, 
Pane, za krásné setkání s Tebou a s přáteli. Anička

Vždycky rád jezdím na tato setkání a z tohohle setkání už vím, jak se mám modlit 
a naslouchat Pánu. Celé setkání bylo o modlitbě. Pán je moje světlo, za kterým 
mířím. Bylo to nejlepší setkání, na kterém jsem byl. Super zkušenost s Pánem, se 
spoustou přátel, které jsem dlouho neviděl. Každé setkání mě motivuje ke změně 
postoje víry.  Kéž  by byla setkání delší  než  pár dní!  Jsem rád za každou chvíli 
strávenou s přáteli, kteří věří v Pána a kterým se můžu svěřit. Honza L.

Setkání bylo úplně super. Moc jsem si ho užila a moc se mi líbilo. Zakusila jsem 
velkou přítomnost  Pána,  jak  dělá  velké  věci  v  mém životě.  Nejenom,  že jsem 
potkala přátele, které jsem už dlouho neviděla, ale taky díky tomuto setkání vím, 
jak dlouho se mám modlit a chválit Pána. Já jsem moc ráda, že jsem na tomto 
setkání mohla být.  Maruška
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Modlitba znamená poslouchat! Nezáleží na tom, co cítíš ani co vidíš, ale na tom, 
co ti říká Pán! Johy

Děkuji moc všem, kteří se setkání zúčastnili. Bylo to naprosto úžasné! Znovu jsem 
silně pocítila Pánovu přítomnost. Amén! Julča

Celé setkání bylo supr, jídlo bylo dobré, ale hlavně  jsem rád, že jsem se zase 
setkal s přáteli. Martin K.

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. 
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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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Komunitní centrum v Dobřanech, 10. 3. 2018 

Dobřanská  filiálka  litické  Koinonie  Jan  Křtitel  se  s   velkou  vervou  pustila                
do obnovy historického objektu barokní fary na dobřanském náměstí. Kromě již 
zahájených stavebních prací  v  severní  části  samotné fary  je  zpracován projekt      
na  přeměnu  farní  stodoly  v  Komunitní  centrum,  na  jehož  realizaci  se  spojila 
Koinonie  s  městem Dobřany  a  společně  žádají  o  grant  z   IROPu.  Třetím cílem 
obnovy se stala farní zahrada v zadním traktu farního areálu.

V sobotu 10.  3.  2018 proběhlo první  pracovní  dopoledne, jehož  se zúčastnilo 
zhruba dvacet dobrovolníků převážně z dobřanské farnosti, dospělých i dětí. Byly 
vykáceny nevhodné zeravy a další stromy a keře, aby uvolnily místo nové výsadbě 
či  stávajícím  stromům.  Za  zmínku  stojí  především  vzácný  cedr,  ale  hodnotné 
a malebné jsou i staré jabloně či lísky. Část vytěženého dřeva bude využita jako 
palivo,  větve budou rozštěpkovány a  využity  při  výsadbách na zahradě.  Počasí 
brigádníkům  přálo,  k   chuti  přišel  i   čaj,  obložené  housky  a   něco  sladkého 
pečeného. Další pracovní dopoledne se bude konat v sobotu 7. 4. 2018 od 9.00 
hodin, bude se věnovat terénním úpravám pro budoucí výsadbu a ochotné ruce 
jsou vždy vítány. 
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Snahou  realizátorů  je  v  duchu  programu  Zelené  oázy  vytvořit  klidné  zákoutí 
v  centru městské zástavby,  jež  by  v  určitém provozním režimu mohlo sloužit 
návštěvníkům  fary,  Komunitního  centra,  žákům  školy  a   školní  družiny 
a příležitostně i širší veřejnosti (Dny otevřených zahrad, Noc kostelů apod.)

Jaroslav Šedivý a Lenka Šparglová
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Páťáci ze ZŠ Dobřany na Zahradě Anežky České, jaro 2018

Na Zahradě Anežky České vypomáhají i páťáci ze ZŠ Dobřany. Snahou realizátorů 
je  v   duchu  programu  Zelené  oázy  vytvořit  klidné  zákoutí  v   centru  městské 
zástavby, jež by v určitém provozním režimu mohlo sloužit návštěvníkům fary, 
Komunitního centra, žákům školy a školní družiny a příležitostně i širší veřejnosti.
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Hmyzí domeček 5C na Zahradě Anežky České, 26.4.2018

Ať  jsi  velký  nebo  malý,  spolu  nás  to  s  dřevem  baví!  Vyrobili  jsme  si  hmyzí 
domeček pro farní zahradu,  a dozvěděli jsem se, proč je hmyz v přírodě tolik 
důležitý a nepostradatelný, i když se nám zdá často pouze dotěrný.Nechyběl ani 
odborný výklad na téma tradiční a historické truhlářské nářadí v podání Miloše 
Kodýdka,  odborníka na tradiční rukodělné truhlářství.  Děti  si  vyzkoušely práci 
s nářadím, které se dříve používalo na výrobu spojů a na základní i náročnější 
opracování dřeva.
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MiseMerklín, 4.-8.5.2018

V Merklíně jsem nejen potkala své přátele a udřela si ruky, ale i poznala více Pána 
pomocí písniček, modliteb a dalších věcí spojených s naším Pánem. Navázala jsem 
i nová přátelství, za které jsem 100% vděčná  Bylo to to nejhezčí setkání, kde jsem 
byla. Klára Š.
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Ze setkání jsem si odnesla spousta věcí, který mám stále v sobě v:

Děkuj za všechno! Pán to s Tebou myslí stále co nejlépe.
Neboj se a věř si! Pán má pro Tebe připravenou cestu, tak po ní jdi s odvahou 
a s vírou, že to dáš.
Odpouštěj! Jako Pán odpuští nám, tak i Ty odpouštěj, ať nežijeme v nenávisti, ale 
v lásce.
Pracuj! Vše co budeš dělat, dělej s láskou, radostí, s přáteli a s Pánem.
Teď  už  vím, že mám štít,  meč  a  helmu – teď  už  vím, že mám bibli,  modlitbu 
a Pána.
Jo,  bylo  to  fakt  super  setkání  s  mladými,  ale  i  s  Pánem!A už  vím,  jak  na  to: 
 lajkuju Boží slovo, komentuju, jak je Pán velký, sdílím s přáteli, že vstal z mrtvých 
– děkuju, nebojím se a věřím si, odpouštím a pracuji! Anička O.
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Na tuhle akci jsem se těšil už pěkných pár týdnů dopředu. Věděl jsem totiž, že    
pro  nás  Pán  má  připraveno  něco  velkého.  A   taky  že  jo!  Po  celé  setkání  mě 
naplňovala obrovská radost od Boha. Radost, kterou mi nikdo jiný nemůže dát. 
Uvědomil jsem si zde jednu důležitou věc: i přes všechny mé hříchy a chyby jsem 
milovaným v Božích očích. A právě to je důvod k RADOSTI. Za vše je třeba děkovat 
a nikdy nic nevzdávat, protože můj život má pod kontrolou ten, který mě miluje. 
Koinonie je pro mě místem, kde mě Pán neustále přesvědčuje o této pravdě. Na 
závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří toto setkání organizovali, za jejich rady 
a podporu. Těším se na další setkání! Honza K.
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Noc kostelů v Liticích a v Dobřanech, 25. 5. 2018

Kouzelnou atmosféru Noci kostelů v dobřanském chrámu sv. Mikuláše podtrhlo 
nastudování básnické skladby Václava Renče Popelka Nazaretská. Bylo nám ctí, že 
pozvání k účinkování přijal emeritní biskup František Radkovský, který se svěřil, 
že Popelka Nazaretská je jeho oblíbeným literárním dílem. V roli dalších recitátorů 
vystoupili Alena Ouředníková, Jaroslav Šedivý a Jan Weber, celý text podtrhovala 
působivá hudba v  podání hudebníků  z  Koinonie Jan Křtitel pod vedením Lenky 
Šparglové. O tom, že Popelka Nazaretská, kterou autor napsal při svém pobytu 
v komunistickém žaláři v Jáchymově v 50. letech, na publikum v Dobřanech silně 
zapůsobila, svědčily dojaté pohledy i dlouhý potlesk. 

(alo)
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Pohádkový les v Liticích, 9. 6. 2018

Na  odpoledne  9.   června  jsem  neměl  žádné  zaječí  povinnosti,  a   tak  jsem  se 
rozhodl, že se podívám do Litic. Slyšel jsem totiž, že se tam koná Pohádkový les. 
Navzdory hustému dešti a silnému větru dorazilo spolu se mnou více než 180 dětí 
i  se svými rodiči.  Hned potom, co jsem přišel,  mě  čekalo nemalé překvapení. 
Potkal jsem krásného, velkého a voňavého Koblížka! I když mi chutná víc zelenina, 
nemohl jsem odolat a chtěl jsem se do něj hned pustit. 
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Mazaný Koblížek mi ale utekl. Zazpíval mi svoji písničku, udělal hvězdu a už byl 
tentam. Chtěl jsem ho dohonit, ale nebylo to vůbec jednoduché. Doběhl jsem ho, 
až  když  si  povídal  s   liškou, která si  na něj  taky dělala chutě.  Nakonec se ale 
domluvili, že Koblížek dá lišce jen svou marmeládu. A aby jí bylo dost i pro nás 
pro všechny, společně  s  dětmi jsme se pustili  do sbírání ovoce v  pohádkových 
úkolech. Děti byly moc šikovné a společně jsme si to parádně užili. – Zajíček  –
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Pohádkové náměstí v Plzni, 29. 6. 2018

I letos začaly prázdniny pohádkově!
A bát se nemusíte, protože ani o prázdninách nebudete sami!
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Modlitba na cestu…

Bože,
tys mi daroval život

a chceš, abych byl šťastný.
Provázíš mě

na všech mých cestách,
v těžkostech mě neopouštíš,

ale podepíráš mě, chráníš
a vedeš svojí rukou.
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Děkuji ti za všechno krásné
a dobré v mém životě,

zvláště za ty, 
které mi posíláš 
Jako své anděly, 
aby mi pomáhali.
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Prosím tě, zůstávej mi stále
nablízku a žehnej mi.

Naplňuj mé srdce
radostí a pokojem.

Dávej mi poznat,
že ti na mně opravdu záleží,
že mi přeješ jen to nejlepší,

a dej, ať každý den
mohu pociťovat tvou lásku.
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Ke cti svatých apoštolů, 30. 6. 2018

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.

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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Program:

Biagio Marini (1594–1663)

Sonata in ecco con tre violini 

Johann Joseph Fux (1660-1741)

Asperges me 1

Johann Georg Reuttern (1708-1772)

Graduale pro Defunctis Si observaveris iniquitatem 

Offertorium pro Defunctis Ad te levavi animam meam

Pavel Josef Vejvanovský (1633-1693)

Sonata vespertina

P. Cajetanus Vogel (1750-1794)

Missa Solemnis Sancti Ioannis Nepomuceni (1779) 

Kyrie, Gloria & Agnus Dei

Pavel Josef Vejvanovský (1633-1693)

Sonata Sancti Petri & Pauli (1667)
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MiseMerklín18+ 16. - 21. 7. 2018

Od 16.  do 21.  července probíhala na faře v  Merklíně  další  pracovní štace s   již 
tradičním názvem MISEMERKLÍN; tentokráte však pro mladé nad 18 let. Cílem bylo 
dále  pracovat  na  “Našem domě”,  jak  nazýváme zdejší  faru,  a   také na přilehlé 
zahradě,  která  donedávna  připomínala  spíše  bujnou  džungli,  k   jejímuž 
prostoupení a prozkoumání bylo zapotřebí pořádně nabroušené mačety, či spíše 
motorové pily. ,Práce se zvládlo opravdu hodně, však se můžete sami přesvědčit 
na přiložených fotografiích.
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To, oč nám doopravdy šlo, však nebylo pouze budovat “Náš dům”, ale budovat 
Komunitu! Jestliže s mladými, kteří jsou plni odhodlání a nadšení, můžeme změnit 
zdánlivě  neobyvatelnou faru  v  milovaný  dům, můžeme s  nimi  zajisté  budovat 
společenství, domy modlitby, naši Koinonii. Ano, chceme snít a chceme i nadále 
žít pro Boží království! Jdeš do toho s námi?          (f)                                                                          
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Divadélko na lívancové pouti v Manětíně, 10. 8. 2018

V pátek 10. 8. 2018 se v manětínském kostele sv. Barbory uskutečnila takzvaná 
Poutní mše umělců aneb pouť lívancová. Při prvním pohledu na místní chrám se 
může  zdát,  že  je  poněkud  zchátralý  a  opuštěný.  Ve  skutečnosti  je  však  plný 
života. Díky manželům Roštíkovým se kostelu znovu rozednívá. Již teď dokázali 
nemožné,  vytvořili  místo,  kde se lidé opět  setkávají,  obohacují  a  radují.  Jejich 
entusiasmus brzy nakazil i ostatní, a tak je dnes součástí tohoto projektu řada 
umělců.  Ruku  k   dílu  přikládá  také  město  Manětín  nebo  komunita  oblátů.             
Na poutní mši svaté se sešlo mnoho lidí, kteří toho jsou zářným důkazem.
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P. Alvaro svým slovem povzbudil všechny umělce, aby jimi byli i nádale. Jsou to 
totiž právě oni, kdo nás učí vnímat a vidět krásu, skrze kterou se nás dotýká Bůh. 
Po bohoslužbě  následovalo divadélko o  zázraku,  který  se zde stal  před téměř 
třemi  staletími.  Děti  z   Koinonie  ztvárnily  příběh  o   Anežce,  která  spadla                
do hluboké studny. Nic se jí  však nestalo, protože ji  před utonutím zachránila     
sv. Barbora.

Nakonec jsme se všichni společně odebrali ven pod kostel, kde se rozdávaly co 
jiného než  lívance, čepovalo pivo, prodávaly dobroty z  Aggea a  nádherně  nám 
k tomu všemu zpívala Česká píseň.

Moc děkujeme všem, kteří přišli, a dodávají tak zdejšímu místu radost a naději! (f)
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Dětský tábor „Noemova archa“, 7. – 11. 8. 2018

V Strašně super tábor!!! A supr čupr bojovka! Rózi 

Na táboře se mi líbilo vše, nejvíc se mi líbilo vyrábění. Denisa

Líbily se mi písničky v kostele a stezka odvahy  A.
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Pěkný to bylo u řeky, když jsme poušťěli loďky. Tonča

Líbil se mi táborák. Zdenda

Tábor byl dobrý, sice se mi líbilo více vyprávění o Ester, než o Noem. Teď se mi 
líbila se stezka odvahy (hlavně když Honza vyskočil z křoví), Kristýnka a bojovka 
s kelímky. Melča
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Moc se mi líbilo na táboře! Honza

Těším se na další tábor. Anička

Na táboře se mi líbilo všechno. Charlotte

Na táboře se mi moc líbilo. Majda

Tábor byl skvělý!  Verča

Letní setkání pro mladé NA VLNĚna Prusinách, 13. – 18. 8. 2018
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Děkuju vám za službu, kterou pro nás mladé děláte. Díky setkáním mám šanci     
na chvíli odejít z ruchu každodenního života, naslouchat, přemýšlet a znovu se 
rozhodnout, co je v životě důležité, má smysl a budoucnost. Jsem vděčná za tu 
příležitost, kterou jste mi zprostředkovali: trávit téměř celý den s Pánem. Bylo mi 
tu moc dobře, jistě hlavně kvůli tomu, že jsem obklopena lidmi, kteří mě mají rádi 
a jdou za stejným cílem. Mám obavu, co bude, až přijedu zpátky domů. Vím, že 
už se nebudu cítit tak pohodlně. A tak to v životě asi je. Poznala jsem spoustu lidí, 
se kterými se budeme za sebe navzájem modlit a zvládneme to!
A těším se na další setkání, dá-li Bůh, kde budu moct zase “natankovat”.

Díky! Míša K.
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Před začátkem setkání jsem v sobě měla několik různých otázek. Během pobytu 
na Prusinách jsem našla  odpovědi na všechny z  nich.  Pán ke mně  promlouval 
skrze Písmo.Teď už vím, že je důležité ne to, co cítím, ale v co věřím, naslouchat 
Božímu  hlasu,  rozhodnout  se,  zůstat  věrná  Pánu,  jeho  příslibu,  navzájem  se 
povzbuzovat,  vytrvat  a   kráčet  společně  s   přáteli  a   komunitou  kupředu. 
A rozhodnout se podle toho, co říká moje srdce.     Ola S.
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Pohádkové náměstí v Dobřanech, 2. 9. 2018

I když už dávno nejsem malé dítě, sebral jsem odvahu, pláštěnku, batůžek a vydal 
jsem se v zamračeném nedělním odpoledni na náměstí do Dobřan. Spolek Přátelé 
Koinonie  zde  totiž  ve  spolupráci  s  mnoha  dobrovolníky  pořádal  Pohádkové 
náměstí.
I  přesto,  že zrovna nepanovalo letní  počasí,  se u  pohádkových stanovišť  sešla 
notná dávka různorodých účastníků. 
Vrcholem celého programu, který začal ve 14.00 hodin, však byla pohádka, a to 
ne jen tak ledajaká. Do děje nás perfektně vtáhlo trio Pepíček, Anděl a Čert, které 
se  společně  vydalo  “do  světa”.  Přes  mnohé  nástrahy  a   šlamastiky  se  nakonec 
Pepíček naučil, že spíš než Čerta je lepší poslouchat Andílka, a díky pomoci dětí 
vyvázl ze spárů Ježibaby, která jej div neuvařila v obrovském hrnci.
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Na závěr se všem dostalo dárečku v podobě Andělíčka na provázku, který dětem 
připomíná, že Andílek je vždy doprovází a chrání.
Jakmile  program skončil  a   lidé se začali  rozcházet,  pocítil  jsem na tváři  první 
kapky deště, které do té doby musely nahoře držet snad jen Boží ruce…
Díky  organizátorům,  všem  pomocníkům  a   pohádkovým  postavám  za  krásné 
zážitky a příští rok zase naviděnou! (t)
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Slavnostní otevření Zahrady Anežky Č. v Dobřanech, 23. 9. 2018

V neděli  23.  9.  2018 v  15 hodin proběhlo v  areálu dobřanské fary  slavnostní 
otevření Zahrady Anežky České.

Přišlo mnoho vyznamných hostů jako otec biskup Tomáš Holub, starosta města 
Dobřany Martin Sobotka, ředitel základní školy, náš věrný spolupracovník, Jaroslav 
Šedivý,  Jitka  Dlouhá,  projektantka  samotné  zahrady,  a   také  Jitka  Davídková, 
autorka sochy Anežky České, jež je dominantou celého prostoru. Každý z nich nás 
povzbudil svými slovy, v nichž jsme se shodli na jednom, a to že naše námaha 
nebyla marná, ale plodná a přínosná. Pán totiž vždy vede své dílo od počátku až 
do konce a obnova naší zahrady byla velkou zkušeností důvěry, přátelství a hezké 
spolupráce,  která  vznikla  mezi  námi  a  všemi  dobrovolníky,  které  Pán  posílal, 
a díky nimž se nyní cítíme být “bohatší”.
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I při samotné oslavě jsme byli mile potěšeni štědrostí těch, kdo bydlí kolem nás. 
Dobřanské pekárny nám zajistily chléb, zdejší květinářka se postarala o výzdobu, 
Modrá Hvězda nabídla pivo, o  příjemnou atmosféru při  společném posezení se 
postarali naši přátelé z místní ZUŠ a spol., takže radostný zvuk dud, akordeonu 
a houslí se rozléhal po celém areálu. Nechyběl ani kreativní koutek pro děti, kam 
občas zabrousil i někdo z “dospěláků”.
V bývalé stáji byly instalovány dvě fotografické výstavy, které připravil Francesco 
s L’udkou. Z krásných fotek bylo zřejmé, že děti i v dnešní době umějí pracovat 
a   rády  pomáhají.  Druhá  část  výstavy  vypovídala  o   tom,  jak  se  rodila  socha: 
z dubového kmene pod rukou zručné řezbářky vznikla postupně lidská tvář, ruce 
i tělo.
Jsem velmi vděčná za všechno, čemu nás Anežka Česká doposud naučila, věřím, 
že  se  za  nás  vytrvale  přimlouvá,  a   jsem  otevřená  všemu,  k   čemu  nás  ještě 
v budoucnu přivede 

Děkuji za důvěru, povzbuzení, doprovázení a přátelství!                           
 Lenka Šparglová
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MiseMerklín 12. - 14. 10. 2018

Napříč rušným školním týdnem jsem se těšil na toto setkání. A dočkal jsem se 
nejen setkání s přáteli a příjemného prostředí, ale Pán mě naplnil radostí a milostí, 
o které se mi ani nesnilo.
Na  setkání  jsem  přijel  se  zlomeným  malíčkem  na  noze.  Zpočátku  mě                    
to v programu dost omezovalo, ale to vše se změnilo během sobotního večera. 
Právě v sobotu jsme se po večeři shromáždili k modlitbě, kde jsem zakusil Pánovu 
přítomnost a štědrost. Když modlitba skončila, zjistil jsem, že prst, který byl ještě 
ráno nehybný a bolavý, je najednou zdravý!
Pán toho za toto setkání udělal pro nás mladé hodně a věřím, že jeho láska bude 
i nadále trvat. Amen! -Honza K.-
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Slavnostní otevření Rodinného centra Anežka Česká, 11. 11. 2018

Rodinné  centrum  Anežka  Česká,  provozované  Koinonií  Jan  Křtitel,  dostalo 
k dispozici rekonstruovanou část farní budovy v Dobřanech, kterou 11. listopadu 
požehnal biskup Tomáš Holub.
„Před  lety  nabídl  biskup  František  Radkovský  Koinonii,  abychom  se  ujali  fary 
v Dobřanech. Když jsem později do domu vstoupila, vnímala jsem, že to je pro 
nás příslib od Pána,“ vzpomíná vedoucí Rodinného centra Anežka Česká Lenka 
Šparglová.  Od září  2015 se zde malá komunita ve složení  dvou bratří  a  dvou 
sester z Koinonie usadila trvale. 
„Kolem nás se začaly objevovat rodiny a plno dětí, byl to impuls ducha, který nás 
ke službě rodinám zve.“ Tak vznikla myšlenka na vybudování rodinného centra. 
První  začala  fungovat  dílna  sv.  Josefa  pro  společnou  tvorbu  dětí  s   rodiči, 
následovala zahrada Anežky České. 
„Rodinné centrum potřebovalo více prostor, pustili jsme se za finanční podpory 
Renovabis  do  opravy  části  barokního  křídla  v   prvním  patře,“  líčí  Lenka.                
Při  slavnostním otevření 11.   listopadu starosta města Martin Sobotka prohlásil: 
„Práce, kterou tu Koinonie a její přátelé vykonali, je protijed proti nespravedlivému 
proticírkevnímu sentimentu.“ 

https://dilnasvatehojosefa.cz/
https://www.koinonia.cz/aktivity/zahrada/
https://www.renovabis.de/
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„Když křesťané chtějí něco dělat, začínají většinou někde na bodu mínus deset, 
než je okolí začne brát. Koinonia v Dobřanech už je na plusu, jak svědčí zdejší 
atmosféra. Přeju rodinnému centru, aby to byl prostor, kde se bude stoupat ještě 
výš,“ popřál biskup Tomáš Holub.
Rodinné centrum Anežka Česká má být místem setkávání rodin a  mladých lidí, 
domem modlitby  i  dílniček,  společných  akcí  s  místní  základní  školou  a  ZUŠ. 
„Místem  povolání  k   lásce  a   radosti,  k   vytváření  vztahů,  které  jsou  základem 
spolupráce,“ dodává Lenka Šparglová.

Alena Ouředníková /Převzato z Katolického týdeníku/
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Dílna sv. Josefa v Dobřanech, 29. 11. 2018

 Ve  čtvrtek  29.   11.   2018  od  15  do  19  hodin 
proběhla  speciální  Dílna  svatého  Josefa               
na dobřanské faře. Děti se seznámily se dřevem, 
s     jeho druhy, charakteristikou a  vůbec využitím         
ve  společnosti.  A   co  by  zbylo  z   teorie                
bez  praxe!   Následovala  výroba  zvířátek 
a vánočních ozdob.
Dospělí si mohli prohlídnout vzkvétající farní areál, 
pro  nejmenší  bylo  připraveno  povídání 
o   zvířátkách  a   pro  všechny  bylo  nachystáno 
občerstvení  místním společensvím – Koinonií  Jan 
Křtitel  –  jež  se  stává  duchovním  zázemím 
pro kulturní aktivity ve prospěch dětí a veřejnosti 
v Dobřanech.                                                   (rua)
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“Chvála různosti” se ZŠ Dobřany, 5. 12. 2018

Ve  středu  5.  12.  2018  jsme  se  zapojili  do  aktivity  školy  s  názvem  “Chvála 
různosti”  a  ve  dvou  blocích  dopoledního  programu  k  nám přišlo  asi  28  dětí 
z prvního stupně základní školy. Tentokrát jsme společně vyráběli krmítka.
Je pro mě  velmi povzbuzující vidět v  naší  dílně  děti,  kterým můžeme pomáhat 
v tom,  aby odkryly dary, které v sobě nosí, a naučily se používat ruce, mysl, vůli 
i fantazii k tomu, aby se prostě naučily pracovat a nebály se překonávat překážky, 
jež  jim  brání  v   tom,   že  si  řemeslo,  práci,  osvojí  a   něčemu  kloudnému  se 
naučí. Moc se nám to povedlo a měli jsme ze společné práce ohromnou radost. 
Vidím, že s Pánovou i naší pomocí se formace daří, a věřím, že dílna sv. Josefa 
bude požehnáním i pro ostatní.    Děkuji všem za plné nasazení:) Lenka
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Rozsvícení vánočního stromu v Liticích, 13. 12. 2018
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Živý betlém na Prusinách a ve Spáleném Poříčí, 15. a 23. 12. 2018
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Zpívání u vánočního stromu v Liticích, 24. 12. 2018
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Půlnoční v Liticích, v Dobřanech, v Chotěšově, v Soběkurech       
a na Prusinách, 24. 12. 2018
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Setkání mladých v Dobřanech a Silvestr v Liticích, 31. 12. 2018

V době, kdy se nejen ve společnosti, ale i v církvi vytrácí schopnost naslouchat, 
přijímat se a vzájemně komunikovat, my můžeme v komunitě prožívat tento dar 
jednoty a přátelství.  Za to z celého srdce Pánu děkujeme. A není to samo sebou, 
protože v  dnešní době  plné digitalizace je něco výjimečného vidět společně  se 
radující děti, dospívající i starší, rodiny i zasvěcené bratry a sestry.  A to je krása 
Ducha svatého, který  nás spojuje a  uschopňuje k  milosrdenství  a  vzájemnému 
přijímání se. 
I Alvarova slova, kterými nás povzbudil, zněla jasně: „Bůh nemá přechodný pobyt 
na zemi. On je Emanuel – Bůh s námi“. Jeho pobyt je trvalý. A to je cesta pro nás, 
nedržet si přechodný pobyt u našich bratří a sester. 
Neutíkat, ale vytrvat a budeme zakoušet Boží slávu.                      Mirka a Petr
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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.                         

Johy
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Každý týden probíhá 
Dílna sv. Josefa

Druhým  rokem  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

https://www.truhlarstvi-postaru.cz

https://dilnasvatehojosefa.cz
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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 cca 30 osobám v našem 
okolí,  pravidelnost  a  objemnost  záleží  na  sociální  situaci  jednotlivých  osob. 
Jednorázově jsme zajistili pomoc cca. 250 osobám za tento rok.
10. 11. 2018 jsme se aktivně zapojili do Národní potravinové sbírky v Plzni.
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Za potravinovou pomoc z Koinonie Jan Křtitel jsem moc vděčný. V Plzni žiji 
rok a  půl. Původem jsem z Pardubic a zde v Plzni nemám žádné příbuzné    
a ani moje rodina mi nepomáhá. Jsem po úrazu hlavy (krvácení do mozku)    
a nesmím se fyzicky namáhat, jsem tudíž momentálně bez práce. Dříve jsem 
pracoval přes pracovní agenturu, bez pracovního poměru, proto nyní nemám 
nárok  na  nemocenské  dávky.  V  mém  životě  je  tohle  poprvé  a  doufám 
naposledy. Tato vážná situace mě dohnala k tomu, abych požádal o pomoc. 
Jsem křesťan a v Liticích mi vyšli ochotně vstříc po ověření si mé situace.

Děkuji za pomoc. 
Richard, Plzeň
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Přehled hospodaření v Kč

Výnosy       suma v Kč

Přijaté dary         603.723 
Přijaté dotace           87.000
Příspěvky na tábory a kulturní akce 197.750
Jiné výnosy (pojistná plnění, účelové dary) 266.927

Celkem       1.155.400

Náklady       suma v Kč

Výdaje na tábory, kulturní akce a provoz 850.134
Jiné náklady (odpisy)                           307.382 

Celkem       1.157.516
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Srdečně děkujeme:   

•  Plzeňskému Prazdroji
•  Městu Plzeň a městu Dobřany
•  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 

Přátelé Koinonie – filiálka
Náměstí T. G. M. 3, 334 41 Dobřany, ČR                 
IČO: 22838180
Telefon: +420 776 602 343
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/

