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Rok 2020 navzdory pandemii covid-19 s nadhledem!
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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  Giuseppe  Meneghini,  patří  393  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: 27. 9. 2019 – 27. 9. 2024

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 2020 jsme realizovali následující aktivity:

- Setkání mladých a Silvestr v Liticích, 30. 12. 2019 – 1. 1. 2020

- Tříkrálová sbírka a poděkování dětem, leden 2020

- 5 řek v Liticích, 4. 1. 2020

- Zimní taneční akademie školy Spirit Dance v Liticích, 7. 2. 2020

- Setkání mladých „Běž za svým snem“ v Liticích, 28. 2. – 1. 3. 2020

- MiseMerklín, 17. 5. 2020

- Pohádka o Pepíčkovi – video, 22. 5. 2020

- Noc kostelů v Liticích, 12. 6. 2020

- Noc kostelů v Dobřanech, 12. 6. 2020
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- Koncert ke Cti svatých apoštolů v Liticích, 29. 6. 2020

- Kurz pro mladé v Dobřanech, 3. – 6. 7. 2020

- Tábor pro děti „Dobrodrůžo s Ježíšem“, 14. – 18. 7. 2020

- Letní setkání pro mladé Za horizont, 20. – 25. 7. 2020

- Premiéra – Fischer, 19. 8. 2020

- Mise Camparmò, 17. – 22. 8. 2020

- Pohádkové náměstí v Dobřanech, 30. 8. 2020

- Světlo vánočního stromu v Liticích, 13. 12. 2020

- Netradiční půlnoční aneb Dveře kostela dokořán, 24. 12. 2020
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Pravidelné aktivity byly letos kvůli pandemii omezené:

- Tvořivé dílničky pro děti, 2020

- Dílna sv. Josefa, 2020

- Dílnička sv. Anežky, 2020

‣ spolupracujeme se ZŠ Dobřany, pořádáme rukodělný kurs pro školáky, 2020

‣ spolupracujeme s potravinovou bankou a vaříme bezdomovcům, 2020

O to více jsme měli možnost hledat nové cesty k lidem:

přesvědčete se sami na www.koinonia.cz

http://www.koinonia.cz
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Vstup do Nového roku v Liticích, 30. 12. 2019 – 1. 1. 2020
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Tříkrálová sbírka a poděkování dětem, leden 2020

Srdečně děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky v našich farnostech! 
“Christus  Mansionem Benedicat  2020”  –   Kriste,  žehnej  domům,  jež  tři  krále          
Kašpara, Melichara a Baltazara vřele přijali. 

• Dobřany (včetně 
Merklína a okolí) 
139 548

• Litice (včetně Chlumčan, 
Šlovic, Lhoty a Valchy) 
72 116 Kč 

• Chotěšov 62 841 Kč
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5 řek v Liticích, 4. 1. 2020

Práce na knize byla takovým dalším a velice zajímavým a radostným pokračováním 
projektu 5 řek a účastnilo se jí mnoho dalších sester a bratří z komunity. 

Děkujeme mnohokrát  za  přijetí  tohoto  projektu  v  Liticích,  za  společnou práci 
a  podporu,  děkujeme  všem přátelům,  kteří  přišli,  protože  věděli,  i   těm,  kteří 
nevěděli.  Jsme moc rádi, že jsme se sešli se všemi tvůrci z obou fází projektu a že 
jsme si to společně všichni užili. 

Za Svět podle Jakuba 
Jana, Bára a Marek Roštíkovi
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Zimní taneční akademie školy Spirit Dance v Liticích, 7. 2. 2020
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Setkání mladých „Běž za svým snem“ v Liticích, 28. 2. – 1. 3. 2020

Na mladých je vždycky příjemná atmosféra, která člověka vtáhne do děje. Jsem 
ráda,  že sem jezdím a  že jsou tu  lidé,  kteří  mě  přijímají  takovou,  jaká jsem. 
Pokaždé vymyslí jiné téma, které povzbudí do života jak osobního, tak do života 
s Bohem. Díky moc za Vás! Gabča 

Další setkání, další kopec srandy. Bylo to unavující, ale stálo to za to! Jídlo skvělé, 
modlitba skvělá, všechno skvělé. Jsem rád, že jsem mohl přijet a být zde opět 
s přáteli. Martin
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MiseMerklín, 17. 5. 2020

Na  přelomu  měsíců  dubna  a   května  měla  v  Merklíně  opět  proběhnout  Mise 
Merklín. Z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví se tak nemohlo stát, a tak jsme 
se rozhodli, že Misi naplníme my, zasvěcení bratři a sestry z litické oázy.
Za jeden den se stihlo spoustu práce i zábavy, ale hlavně můžeme dosvědčit, že 
fara v Merklíně žije! Těšíme se, až se budeme moci do lopat opřít společně. Tak 
zatím nespěte,  ale pořádně  masírujte svaly a  modlete se! I  za to, abychom se 
mohli brzy setkat.    z MRKLNa Franta
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Pohádka o Pepíčkovi – VIDEO, 22. 5. 2020

Pepíček si našel cestu k dětem i navzdory pandemii :)
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Noc kostelů v Liticích, 12. 6. 2020

Pozvánka na letošní Noc kostelů do kostela svatých Petra a Pavla upoutávala nabídkou 
zhlédnutí zrestaurované gotické sochy “Litické Madony” a zároveň možností zaposlouchat 
se do tónů varhan v  podání katedrálního varhaníka Aleše Noska. Přestože program 
v době rouškové netrval dlouho, bezmála šest desítek zájemců se seznámilo se zajímavou 
historií plastiky Madony s  dítětem z  poloviny 15.  století a  jejími následnými, takřka 
kuriózními úpravami, ale především se na ni nemohlo vynadívat opět v  celé její kráse. 
Plzeňský regenschori si pochvaloval mechanické varhany a  jejich kvality bezvadně 
“zprostředkoval” hrou rozmanitých děl různých autorů. Spočinuvší návštěvníci si 
vychutnávali sakrální umění očima i ušima a srdce plesalo. (toivo)
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Noc kostelů v Dobřanech, 12. 6. 2020
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Koncert ke Cti svatých apoštolů v Liticích, 29. 6. 2020



�                                                                   Výroční zpráva 2020
Přátelé Koinonie

Kurz pro mladé manžele v Dobřanech, 3. – 6. 7. 2020

Na manželský  kurz  jsme jeli  s  očekáváním odpočinku.  S  sebou jsme měli  jen 
devítiměsíční Terezku, kterou si okamžitě vzala hlídací skupinka a my jsme měli 
s Péťou čas jen na sebe, Pána a sdílení s ostatními páry. Na faře v Dobřanech jsme 
se cítili jako v nebi, z každého koutu na nás dýchal Duch svatý. Pán si používal 
úplně všechny. Promlouval k nám přes modlitbu, témata, sdílení, přátelství a silná 
svědectví ostatních manželských párů. 
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V  pondělí  jsme  prožili  silné  působení  Ducha  lásky  a   sjednocení.  Díky  Pánu, 
komunitě a přátelství jsme obnovili naše manželství a s větší silou lásky, nadšení 
a pochopení se vrháme do všedních dnů a výchovy našich dětí. 

DĚKUJEME Maruška a Péťa            
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Tábor pro děti „Dobrodrůžo s Ježíšem“ 14. – 18. 7. 2020 
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Letní setkání pro mladé Za horizont, 20. – 25. 7. 2020
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Premiéra – Fischer, 19. 8. 2020

Již od čtvrtka 13. srpna se sjeli mladí umělci z celé České republiky a Bavorska do Plzně 
na 3. mistrovský kurs. Po J. A. Plánickém a J. J. I. Brentnerovi se letošní ročník zaměřil na 
dílo Johanna Caspara Ferdinanda Fischera. Během pár dnů spolu instrumentalisté 
a  zpěváci úžasně nacvičili pod vedení svých lektorů tři offertoria tohoto barokního 
skladatele a jeho nejznámější “Le Journals Du Printemps“.
Jestliže jste středeční (19.8.) premiéru v  litickém kostele nestihli, určitě se v těchto dnech 
vydejte do Bečova, do Pfreimdu nebo do plzeňského kostela Nanebevzetí Panny Marie… 
Rozhodně to stojí za to! (Toivo)
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Mise Camparmò, 17. – 22. 8. 2020
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Pohádkové náměstí v Dobřanech, 30. 8. 2020
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Světlo vánočního stromu v Liticích, 13. 12. 2020
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Netradiční půlnoční aneb Dveře kostela dokořán, 24. 12. 2020
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I přes pandemii proběhlo i několik Dílen sv. Josefa v Dobřanech

Druhým rokem společně s dětmi truhlaříme (třeba i s myslivci :) 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. Miloš a Lenka 

  https://dilnasvatehojosefa.cz

https://dilnasvatehojosefa.cz
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Pandemie nás přivedla k nové on-line kreativitě :)
 

Přesvědčte se sami na 
www.koinonia.cz

http://www.koinonia.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. 300 osobám za tento rok.
I roku 2020 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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Kvůli pandemii ne tak pravidelně, ale nadále
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         311.475
Přijaté dotace           37.687
Příspěvky na tábory a kulturní akce 176.150
Jiné výnosy   10.620

Celkem          535.932

Náklady       suma v Kč

Výdaje na tábory, kulturní akce a provoz 518.925
Jiné náklady (odpisy)                             17.438 

Celkem          536.363
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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/

