
�                                                                   Výroční zpráva 2019
Přátelé Koinonie

    

V roce 2019 jsme byli připraveni pozorně naslouchat,
abychom mohli odpověď na nové výzvy!
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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/
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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 2019 jsme realizovali následující aktivity:

- Setkání mladých v Dobřanech a Silvestr v Liticích, 30. 12. 2018 – 1. 1. 2019

- Tříkrálová sbírka – výsledky a využití, leden 2019

- Setkání mladých 18+ v Liticích, 1. – 3. 3. 2019

- Velikonoční koncert v Dobřanech, 22. 4. 2019

- Zoo dětem v Plzni, 8. 5. 2019

- MiseMerklín, 10. - 12. 5. 2019

- Noc kostelů v Liticích, v D. Lukavici a v Dobřanech, 24. 5. 2019

- Pohádkový les v Liticích, 15. 6. 2019

- Pletení z pedigu v Dobřanech, 18. 6. 2019

- Pohádkové náměstí v Horšovském Týně, 23. 6. 2019

https://www.koinonia.cz/setkani-mladych-a-silvestr-31-12-2018/
https://www.koinonia.cz/trikralova-sbirka-2019/
https://www.koinonia.cz/setkani-mladych-18-v-liticich-1-3-3-2019/
https://www.koinonia.cz/velikonocni-koncert-22-4-2019/
https://www.koinonia.cz/zoo-detem-8-5-2019/
https://www.koinonia.cz/misemerklin-10-12-5-2019/
https://www.koinonia.cz/noc-kostelu-v-liticich-a-v-dobranech/
https://www.koinonia.cz/pohadkovy-les-v-liticich-15-6-2019/
https://www.koinonia.cz/dilnicka-sv-anezky-pleteni-z-pedigu-v-dobranech-18-6-2019/
https://www.koinonia.cz/pohadkove-namesti-v-horsovskem-tyne-23-6-2019/
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- Modo Antiquo v Liticích, 29. 6. 2019

- Pohádkové náměstí v Plzni, 28. 6. 2019

- Koncert v Klatovech, 13. 7. 2019

- Tábor “Ježíš je můj kamarád” v Merklíně, 16. – 20. 7. 2019

- MRKLN 22. 27. 7. 2019

- Divadelní představení v Manětíně, 9. 8. 2019

- Pohádkové náměstí v Dobřanech, 15. 9. 2019

- Rozsvícení vánočního stromu v Liticích, 13. 12. 2019

- Živý betlém na Prusinách, 14. 12. 2019

- Vánoční příběh v Merklíně, 22. 12. 2019

- Půlnoční v Dobřanech a v Liticích 24. 12. 2019

- Setkání mladých a společný Silvestr v Liticích, 31. 12. 2019

https://www.koinonia.cz/modo-antiquo-29-6-2019/
https://www.koinonia.cz/75001-2/
https://www.koinonia.cz/75413-2/
https://www.koinonia.cz/jezis-je-muj-kamarad-15-20-7-2019/
https://www.koinonia.cz/setkani-mladych-v-merkline-22-27-7-2019/
https://www.koinonia.cz/livancova-pout-9-8-2019/
https://www.koinonia.cz/pohadkove-namesti-v-dobranech-15-9-2019/
https://www.koinonia.cz/rozsviceni-vanocniho-stromu-v-liticich-13-12-2019/
https://www.koinonia.cz/zivy-betlem-na-prusinach-14-12-2019/
https://www.koinonia.cz/vanocni-pribeh-22-12-2019-merklin/
https://www.koinonia.cz/silvestr19/
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Pravidelně pořádáme:

- Tvořivé dílničky pro děti, 2019

- Dílna sv. Josefa, 2019

- Dílnička sv. Anežky, 2019

‣ spolupracujeme se ZŠ Dobřany, pořádáme rukodělný kurs pro školáky, 2019

‣ spolupracujeme s potravinovou bankou a vaříme bezdomovcům, 2019

https://www.koinonia.cz/aktivity/cilove-skupiny/deti/tvorive-dilnicky/
https://dilnasvatehojosefa.cz/
https://www.koinonia.cz/aktivity/socialni-sluzba/
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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….

                                                                                      Petr a Mirka 
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Tříkrálová sbírka a poděkování dětem, leden 2019

Srdečně děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky 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 – 
K+M+B vřele přijali. Pro děti byla připravena tradiční odměna.

• Dobřany (včetně Merklína a okolí) 132 118
• Litice (včetně Chlumčan, Šlovic, Lhoty a Valchy) 

Spadáme do Městské charity Plzeň – Podpora projektů: Charitní ošetřovatelská služba Plzeň – 
121 555 Kč, Domov sv. Františka – 72 933 Kč, Tísňová péče – 72 933 Kč, Domov sv. Zdislavy pro 
matky s dětmi v tísni – 24 311 Kč, Osobní asistence – 48 622 Kč, Bezdomovci a lidé z ulice – 
48 622 Kč, Podpora akcí a pomoci sociálně slabým dětem a mládeži ve farnostech vikariátu Plzeň 
– město – 72 933 Kč 

• Chotěšov 56 076 Kč
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Setkání mladých 18+ v Liticích, 1. – 3. 3. 2019

Ahoj, zdravím Vás moji milí kamarádi, 
Chtěla bych vám moc poděkovat za přijetí, za výborné jídlo (a že jsem ho měla 
hodně! – hlavně jablkový zákusek)   Děkuji Vám, sestry v dlouhých sukních za Vaši 
energičnost, (f)tipné hlášky, taneční elán,… cestu kolem světa! Chválící skupinka 
je Boží (asi to mají v krvi jakoby byli bráchové  a Monča jakbysmet). Program byl 
skvěle připraven (je vidět, že Franta je rozený vůdce), mělo to hloubku, je vidět, že 
náš BOSS je nejlepší a to je JEŽÍŠ! 
A TAK PŘÁTELÉ ŽIJTE S PÁNEM JEŽÍŠEM, PROTOŽE ON JE JEDINÁ JISTOTA!        

Markét
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Velikonoční koncert v Dobřanech, 22. 4. 2019

Velikonoční  svátky  rozezněli  kostel  sv.  Víta  v  Dobřanech.  Naši  zpěváci  spojili      
své  hlasy  s  hlasy  učitelů  ze  ZUŠ  v  Dobřanech  a  výsledkem  bylo  vzájemné 
obohacení  se  a  opravdový  kulturní  a  duchovní  zážitek  pro  všechny,  kdo  se 
koncertu zúčastnili.                                                                                        (rua)
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Zoo dětem v Plzni, 8. 5. 2019

Ze ZOO jsme se vratili spokojení, plní radosti z usměvavých tváří dětí, které se 
s obrovským nadšením zapojovaly do tahání řepy a dokonce se vydaly se zvířaty 
i do vesmíru. Překvapilo nás, jak velké množství z nich si chtělo vyrobit masku lva, 
opice, tučňáka a taky žirafy. Byl to opravdu úžasný den! -L-
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MiseMerklín, 10. - 12. 5. 2019

https://www.koinonia.cz/misemerklin-10-12-5-2019/

https://www.koinonia.cz/misemerklin-10-12-5-2019/
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Noc kostelů v Liticích, v D. Lukavici a v Dobřanech, 24. 5. 2019
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Pohádkový les v Liticích, 15. 6. 2019
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Dílnička sv. Anežky – pletení z pedigu v Dobřanech, 18. 6. 2019
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Pohádkové náměstí v Horšovském Týně, 23. 6. 2019
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Modo Antiquo v Liticích, 29. 6. 2019
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Pohádkové náměstí v Plzni, 28. 6. 2019
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Koncert v Klatovech, 13. 7. 2019
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Tábor “Ježíš je můj kamarád” v Merklíně, 16. – 20. 7. 2019

Ve dnech 16. až 20. července 2019 přijelo do Merklína u Přeštic 48 dětí na tábor 
pro  děti,  který  měl  téma  „Ježíš  je  můj  kamarád“.    Ježíš  se  nám  představil 
v divadelních příbězích různými způsoby… Pavla P.
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MRKLN 22. 27. 7. 2019

Tábor byl skvělý! Užil jsem si ho. Naučil jsem se zde modlit a jsem rád, že jste mě 
přijali. Šimon
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Divadelní představení v Manětíně, 9. 8. 2019
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Pohádkové náměstí v Dobřanech, 15. 9. 2019

Chceme moc poděkovat za úžasný zážitek z pohádkového náměstí v Dobřanech. 
Byla to opravdu krásná rodinná akce a  všechno bylo nachystané do posledních 
detailů  a  pohádka byla zábavná i  pro dospělé  Doufáme, že se naše pochvala 
dostane ke všem, co se o tu akci zasloužili, protože je skvělé co pro děti děláte 
a   přátelská  atmosféra,  která  byla  z   akce  cítit,  se  taky  jen  tak  nevidí.  Moc 
děkujeme. Přejeme všem krásný den T + A + K



�                                                                   Výroční zpráva 2019
Přátelé Koinonie

Rozsvícení vánočního stromu v Liticích, 13. 12. 2019
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Živý betlém na Prusinách, 14. 12. 2019
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Vánoční příběh v Merklíně, 
22. 12. 2019

V  merklínském  kostele  zazněl           
na  sklonku  čtvrté  adventní  neděle 
“Vánoční příběh” – příběh o tom, jak 
přišel  na  svět  pokoj  a   radost,  jak 
přišel na svět Spasitel. S každou písní 
a  scénou  bylo  vidět,  kterak  se  tváří 
lidí,  kteří  přišli  příběh  shlédnout, 
pomalu hostí úsměv a jak se jejich oči 
zalévají  září  naděje.  Všem  jim  tedy 
přejeme, ať je toto světlo provází po 
celý čas Vánoc, ale nejen to, nechť je 
vede jako hvězdy svit, aby tak mohli 
nalézt Toho, jenž je Dárcem pokoje. 

-P-
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Půlnoční v Dobřanech a v Liticích, 24. 12. 2019
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Setkání mladých a společný Silvestr v Liticích, 31. 12. 2019
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Každý měsíc realizujeme Tvořivé dílničky pro děti 4+ v Liticích

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     
na divadelní představení.
 
Doporučená věková kategorie dětí je od 4 do 10 let.                                Johy
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Každý týden probíhá Dílna sv. Josefa v Dobřanech

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://dilnasvatehojosefa.cz
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Každý měsíc probíhá Dílnička sv. Anežky v Dobřanech
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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.
I roku 2019 jsme se aktivně zapojili do Národní potravinové sbírky v Plzni.
Zároveň  jsme poskytli  naše prostory k realizaci  setkání  všech spolupracovníků 
Potravinové banky v Plzni.
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Pravidelně spolupracujeme se ZŠ Dobřany

Komunita  v  Dobřanech  nabídla  své  lektory  a  prostory  k  realizaci  rukodělných 
kursů pro školáky. Pravidelně dochází páťáci pod dohledem svých třídních učitelů 
na faru v Dobřanech, kde se učí v dílně pracovat se dřevem a na zahradě pěstovat 
květiny a zeleninu. Kurs probíhá ve dvouch semestrech – na jaře a na podzim.
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Přehled hospodaření v Kč

Výnosy       suma v Kč

Přijaté dary         209.016
Přijaté dotace           60.800
Příspěvky na tábory a kulturní akce 259.607
Jiné výnosy (pojistná plnění, účelové dary) 170.669

Celkem          700.092

Náklady       suma v Kč

Výdaje na tábory, kulturní akce a provoz 648.499
Jiné náklady (odpisy)                           118.829 

Celkem          767.328
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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.                                                                                                    
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