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Skutky mluví o tom, kdo přebývá 
ve vašem srdci...
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Milí bratři a milé sestry, 

   Prosím Ježíše, aby to byl on, kdo ve vás roznítí touhu a pohotovost srd-
ce žít nově víru. „Víra bez skutků je mrtvá.“ tak nám to připomíná apoštol 
Jakub ve svém listě (2:20). 

   Myslím si, že pokud o Ježíši pouze přemýšlíme, moc nového se s námi 
asi dít nezačne. Teprve když vezmeme na sebe riziko jednat, jako jednal 
Ježíš, začne proměna člověka. Život s Ježíšem a tanec s Bohem, to je 
skutečná víra a život. Víra, která je konkrétní, viditelná, žitá. Napodobuj-
te Ježíše, ne pouze obdivujte, ale následujte Jej! Zvolte si něco z jeho 
života a to čiňte, žijte. Třeba tichost, přemáhat vztek a rozmrzelost, po-
tlačovat lenost, učit se naslouchat a mluvit, odpouštět, být laskavý nebo 
nést trpělivě svou bolest. Žádám vás, buďte skutečně konkrétní. Láska 
se buď projevuje v našem životě každodenně, nebo není. Skutky mluví 
o tom, kdo přebývá ve vašem srdci. Buďte konkrétní. 

Přeji vám Pokoj a Dobro. 

                                                                                       Žehnám Vám,  br. Didak  +
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FARNOSTI 

Název:      Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí
Sídlo:      Komenského 17, 323 15 Plzeň
IČ:      64355985
Založeno:   1. 10. 1996
Zřizovatel:  Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň,
      zast. Mons. Františkem Radkovským, biskupem plzeňským
Kontaktní osoby: 
      Mgr. Didak Robert Klučka, ThLic. Dominik Daniel Valer 
                      (do září 2014), Mgr. Bonaventura Ondřej Čapek
Tel. spojení: 377 521 123 (Domeček), 777 023 897 (Didak)
Číslo bankovního účtu: 1003002196/5500
Web:        www.frantiskani-plzen.farnost.cz

   Římskokatolická farnost Plzeň – Severní předměstí působí v severní 
části města Plzeň. Z hlediska geografického zahrnuje toto území staré 
městské čtvrti Roudná a původně samostatné obce Bolevec s osadami 
Bílou Horou a Košutkou, doplněné později vilovou zástavbou Lochotí-
na a pak postupně propojené sídlišti Lochotín, Bolevec, Košutka a Vini-
ce. Toto území zhruba pokrývá svojí správou Úřad městského obvodu 
Plzeň 1.  K farnosti bylo v roce 2012 připojeno území přilehlé samostat-
né obce Chotíkov. V dubnu 2013 proběhlo sčítání členů farnosti. Bylo 
jím zjištěno, že farnost má 378 členů, věkový průměr členů farnosti je 
zhruba 35 let. 
   V současné době Římskokatolická farnost Plzeň – Severní předměstí 
využívá pro své potřeby následující prostory – Lochotínský pavilon, 
kostel Všech svatých na Roudné, farní středisko tzv. Domeček - budovu 
bývalé mateřské školy v Komenského ulici a kostel Povýšení sv. Kříže 
v Chotíkově. 
 

FARNOST POSKYTUJE...

1. Duchovní a pastorační činnost 
-  bohoslužby ve farním středisku, Lochotínském pavilonu, farním kos-
tele Všech svatých na Roudné, v domově důchodců a v léčebně dlou-
hodobě nemocných a v nedaleké obci Chotíkově;
-   příprava a oddávání snoubenců, příprava a křty katechumenů, pří-
pravy k dalším svátostem, pohřební obřady;



-   péče o společenství věřících;
-   výuka náboženství dětí, vedení společenství mládeže;
-   péče o seniory;
-   pravidelné návštěvy v léčebně dlouhodobě nemocných;
-   informační a poradenská činnost pro občany v duchovní oblasti;
-   osobní doprovázení lidí v obtížných životních situacích;
-   příprava a realizace víkendových a prázdninových akcí.

2. Podpora dobrovolných aktivit

-   prostorové a duchovní zázemí pro skautský oddíl;
-   výchova vedoucích skupin dětí a mládeže;
-   formace dobrovolníků docházejících za nemocnými a starými lidmi;
-   pořádání vzdělávacích a kulturních pořadů.

3. Péče o svěřený majetek

-  provoz, údržba a opravy kostela Všech svatých v Plzni na Roudné 
a kostela Povýšení sv.Kříže v Chotíkově;
-   údržba farního střediska („Domečku“);
- údržba a opravy Lochotínského pavilonu (ve výpůjčce od města 
Plzně).

FARNOST - SLOŽENÍ

Bratři františkáni...

   Kněží Didak, Bonaventura a bratr 
Juniper se modlí za nás, za naše po-
třeby, starosti a duchovní zápasy.

Farní rada

   Současná farní rada byla usta-
novena pro období 2012 – 2017. 
Předsedou farní rady je bratr Didak 
a členové jsou br. Bonaventura, Juni-
per, Michaela Beranová, Elva Robert 
Frouz, Jan Šlajs, Štěpánka Syrovátko-
vá, Jiří Syrovátka, Jaroslav Jakoubek, 
Klára Hrušovská (za Chotíkov). Farní 
rada se schází obvykle jednou mě-
síčně.
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Ekonomická rada

   Ekonomická rada se schází 2x do roka. Vedoucí ekonomické rady je br. 
Didak a dalšími členy jsou br. Bonaventura, Ing. Marie Bočková a Mgr. 
Jana Černá.

AKTIVITY FARNOSTI
Svátosti

V roce 2015 bylo ve farnosti
uděleno 17 křtů;
uzavřeny 3 sňatky;
uděleno 40 svátostí nemocných;
10 dětí přistoupilo k 1. svatému přijímání;
6 farníků přijalo svátost biřmování.

Sjednocení v modlitbě a postu

   Každý měsíc se farníci modlí na společný úmysl a vždy první pátek 
v měsíci je možno modlitbu podpořit postem a účastí na adoraci v kos-
tele Všech svatých na Roudné. Je to odpověď na naléhavé potřeby 
mnohých farníků.
   „Když Ježíš vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho:“-
Proč jsme zlého ducha nemohli vyhnat my?“ Ježíš jim řekl:“Takový duch 
nemůže vyjít jinak než modlitbou a postem.“ (Mk 9,28) 



Úmysly roku 2015:

Leden:      „Za Boží požehnání a ochranu pro manžele a jejich děti.“ 
Únor:      „Za dospívající dívky a chlapce a jejich vrůstání do ženství 
       a mužství.“ 
Březen:       „Za stavbu kostela.“
Duben:      „Za ty, co přijmou křest a biřmování.“
Květen:      „Za osobní zkušenost s Bohem.“ (spol. Kamení)
Červen:      „Za naše skautské středisko a za náš oddíl Poutníků.“
Červenec:    „Za mladé lidi, aby našli své povolání a životního partnera.“
Srpen:          „Za komunitu Noe a jejich činnost“
Září:       „Za porozumění mezi generacemi.“
Říjen:       „Za seniory, nemocné a trpící.“
Listopad:      „Za povolání ke kněžskému a řeholnímu životu, a za ty, 
       kteří se zasvětili Bohu.“
Prosinec:      „Za rodiny a také za ty, které se rozpadly.“

   Stále pokračují pravidelné modlitby za bratry františkány, tzv.“mod-
litební stráž“. Každý týden se někdo z farníků denně modlí za bratry 
mariánskou modlitbu. K této službě je možné se přihlásit na webo-
vých stránkách farnosti http://frantiskani-plzen.farnost.cz/ - Pro farníky, 
Modlitební podpora

Modlitba za město Plzeň a za farnost

   Každý den ve 21:00 hodin v modlitbě „Otče náš“ a „Sláva Otci…“ prosí-
me za naše město i farnost a svěřujeme ho Pánu do ochrany.

Chotíkov

   patří již několik let k naší farnosti z hlediska duchovní správy. Od 
1.12.2012 otec biskup František rozšířil území naší farnosti právě o úze-
mí Chotíkova a tak už se stal plně součástí naší farnosti.
   V Chotíkově se pravidelně schází skupinka žen hlásících se k mezi-
národnímu hnutí „Modlitby matek“. Sjednoceny v modlitbě s matkami 
z celého světa nejen chrání své děti, ale modlitbou podporují naši far-
nost, diecézi, prosí za kněze. Několikrát již zorganizovaly celodiecézní 
setkání žen, které se k hnutí „Modlitby matek“ hlásí. V Chotíkově připra-
vují program Noci kostelů, křížovou cestu, pletení adventních věnců 
i tříkrálovou sbírku a tímto způsobem otevírají dveře kostela i církve 
všem obyvatelům.
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TÝDEN S FARNOSTÍ
mše svaté

„Medvědi“-skauti
„Slovíčko“-děti
Přípravka na 1.sv.přijímání-1.rok
„Divočáci“-skauti
„Antilopy“-skauti
mše svatá
„MY“-společenství mládeže
„Cesta“-společenství mládeže
Katechumenát-příprava na křest
„Vinaři“-společenství dospělých
společenství dospělých

senioři
LDN-mše svatá+návštěvy
přípravka k 1.sv.přijímání II
„Pokračovačky“-děti
„Lvíčata“-děti
„Draci“ skaut
mše svatá
„Malé spolčo“-spol.mládeže
adorace
Homeless“-společenství mládeže
Modlitba otců (1x měsíčně)
Setkání farní rady (1 x měsíčně)

„Chlupatý sbor“-dětský sbor
„Pampelišky I“-skaut
„Pampelišky II“-skaut
„Pokračovačky“-společenství dětí
Přípravka na 1.sv.přijímání-2.rok
mše svatá
kurz křesťanské kontemplace
příprava na biřmování

„Veverky“-skaut
„Gepardi“-skaut
„Sedmikrásky“-skaut
„JEB“-společenství mládeže

Chotíkov
pavilonek
pavilonek

domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
p.Ventová

domeček
LDN Kotíkovská
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček

domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček

domeček
domeček
domeček
domeček

7:30
9:00

11:00

15:30
16:00
16:30
16:30
17:00
17:30
18:00
19:00
19:00
19:30
19:30

9:30  (1 x za 2 týdny)
14:00
15:30
16:00
16:30
16:30
17:30
18:15
19:00
20:00
20:00
20:15

15:30
15:30
15:30
16:30
16:30
17:30
18:30
19:00

15:00
17:00
17:30
18:00

NE

PO

ÚT

ST
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večer chval
„Manželata“-společenství dospělých

modlitba růžence
mše svatá+návštěvy
fotbálek
Biblické tance
Adorace (1.pátek v měsíci)
úklidy domečku a pavilonku

19:00
20:15

9:00
15:45
16:30
17:30
18:00

domeček
dle domluvy

domeček
DD Kotíkovská
GFK
domeček
Kostel Všech svatých

PÁ
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Kontakty na společenství

Modlitby otců - 1x za měsíc - Juniper 
(juniperjosef@seznam.cz)

Modlitební růžencové spol. - každý pátek dopoledne -  Jana Pachnerová
(jpachnerova@volny.cz)

Otevřené modlitební spol. s Písmem - 2x za měsíc - Martina Jakoubková 
(jakoubci@seznam.cz)

Senioři - 1x za měsíc - Juniper 
(juniperjosef@seznam.cz)

Biblické tance - 2x za měsíc - Jana Řezníčková 
(jana.reznickova@gmail.com)

Kurz křesťanské kontemplace - každý týden - Robert Elva Frouz 
(elva@volny.cz)

Vinaři – každý týden - Juniper
(juniperjosef@seznam.cz)

Společenství a přípravy dětí – Anička Jakoubková  
(jakoubkova.anna@seznam.cz)



45. SKAUTSKÝ ODDÍL POUTNÍCI
   Do oddílu chodí přibližně 95 dětí, o které se stará 21 vedoucích (vět-
šina vedoucích se zapojuje během roku, někteří jen na táboře nebo 
větších akcích). V čele oddílové rady je vedoucí oddílu Jiří Těthal se svý-
mi zástupci Josefem Storzerem, Magdalénou Böhmovou a Veronikou 
Štaifovou. Děti se schází jednou týdně po družinkách: Jeleni a Rebelky 
(to jsou nejmenší a nejnovější přírůstky), Vlci, Pampelišky, Amazonky, 
Medvědi, Veverky, Gepardi, Sedmikrásky a Divočáci (většina z nich už 
se řadí mezi členy oddílové rady). Přes rok se pořádá několik oddílových 
akcí, ale všichni se nejvíc těší na dvoutýdenní letní tábor u říčky Úhlavky 
nedaleko Mileva u Kladrub.
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ROK S FARNOSTÍ

● Leden
- farní bruslení v Kooperativa
  aréně na Lochotíně
- setkání animátorů dětí 
   a mládeže
- tříkrálová sbírka
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● Únor
- farní běžky na Šumavě
- maškarní ples pro děti - Prales
- farní večer mládeže
- oslava narozenin bratra
  Junipera – 50 let
- postní duchovní obnova 
   mládeže
- celooddílovka skautského 
   oddílu – Šmoulové● Březen

- postní duchovní obnova pro ženy
- pouť animátorů do Assisi
- pouť do Uherců ke s. Josefovi
- vyrábění pro misie a Misijní jarmark
- křížová cesta městem
- setkání o. biskupa Františka 
   s mládeží

● Duben
- oslava Velikonoc
- výročí 25 let skautského 
  střediska (výlet na Radyni)

● Květen
- květnové společné modlitby 
  k Panně Marii na stanovené úmysly
- pouť žen na Svatou Horu za rodiny
- pouť na Suché Studánky
- brigáda v Domečku a Pavilonku
- biřmování v katedrále
- slavnost Communio – společenství
- Noc kostelů
- hledejme cesty - jízda na kolech do Regensburgu



11

● Červen
- první svaté přijímání dětí
- setkání rodičů a přátel „našich“ bratří františkánů – SRPŠ (aktiv)
- setkání animátorů na konci školního roku v Holostřevech – opékání
- diecézní setkání ministrantů v Domažlicích
- Skautská voda –Vltava
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● Červenec + srpen
- pastorační pobyt rodin 
  ve Štěkeni
- pastorační pobyt rodin
   v Horní Blatné
- Katolická charismatická 
  konference v Brně
- skautský tábor na téma 
  "stavba železnice"
- putování dospělých po Alpách
- lodě – skauti
- prázdninová putování společenství mládeže



● Září
- setkání animátorů dětí 
   a mládeže
- pouť s trasou Nové údolí – 
   českoněmecké pohraničí

● Říjen
- tranzitus a slavnost sv. Františka
- drakiáda
- celostřediskovka - Robin Hood
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● Listopad
- poutní slavnost Všech svatých
- kající pouť za Kristem Králem na Prusiny
- dobrovolní pomocníci ve farnosti-pověření ke službě

● Prosinec
- adventní duchovní obnova 
  mládeže
- setkání s Mikulášem pro děti
- skauti - Silvestr na lyžích
   v Sušici
- skauti – Betlémské světlo
- vyrábění pro misie a Vánoční 
  misijní jarmark
- duchovní obnova pro ženy
- slavení vánočních svátků
- zpívání v nemocnici 
  LDN Privamed
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FINANCOVÁNÍ FARNOSTI
Milí bratři a milé sestry,
   chci vám vyjádřit vděčnost a poděkovat vám za vaši starostlivou péči 
o naše Communio - farnost. Děkuji rovněž za vaši mnohovrstevnou 
péči - jak o věci hmotné, tak i o duchovní a o pastorační radosti. Ve 
farní radě jsme se delší dobu zabývali důležitou otázkou financování 
farnosti a jejího života. Ne vždy to bylo snadné hledání. K této otázce 
jsme přistoupili také v rámci přemýšlení farnosti o "Restituci jako šan-
ci." Hledáme model, jak rozmanitý život našeho Communia zajistit po 
stránce finanční. Mimo jiné se předpokládá, že v budoucnosti bude tře-
ba do tohoto modelu zahrnout i příspěvek na část platu bratří. K tomu 
bych rád podtrhl a zdůraznil, že my, bratři františkáni, nechceme žít 
v nadbytku. Vždyť k nám patří i jistá dávka chudoby, to proto, abychom 
mohli chválit Pána za jeho milosrdenství a starostlivou péči o nás. A jak 
píše bratr František o chudobě "o věci nás sice ochudila, zato ctnostmi 
obohatila…“ Přál bych si, aby naší starostí byly "věci Páně a jak se líbit 
Bohu" (srov. 1 Kor 7:32). Je pravdou, že častěji zažíváme svou chudobu 
spíše duchovně, když se potýkáme se svými nepravostmi, hříchy i ost-



16

ny, často neumíme sobě i vám naslouchat, a jindy jsme zpohodlnělí. 
Říkám vám, toto je větší a hlubší chudoba. I tu se učíme poznávat, přijí-
mat a nést a tím můžeme padat vzhůru.
   Obracím se na vás bratři a sestry s prosbou, ve které vás chci povzbu-
dit k podpoře života a činnosti Communia - farnosti. Nejprve prosím 
o finanční podporu a evangelní umění dělit se a dávat s radostným srd-
cem. Ptáte se kolik? Nedáváme žádné přesně stanovené částky. Dejte 
tak, abyste nepřicházeli do nouze (srov. 2 Kor 8:11-15), dejte i třeba na 
jiné potřebné projekty, ale dávejte. A kdyby se přece jen někdo dožado-
val, kolik by měl dát, doporučujeme příspěvek ve výši 3% z příjmu. Dej-
te svobodně méně i více. Ty, kteří nemohou dát nic, prosím, aby nabídli 
svou službu. A nemohou-li nabídnout ani svou službu, mohou však 
vždycky nabídnout svou modlitbu, obětovat své utrpení jako dar lásky. 
Za přespání v Domečku jsme stanovili příspěvek 30 Kč. Sportovní čin-
nost "fotbálek" si hradí sami účastníci. Na farní radě jsme rozhodli, že 
chceme také jako farnost dát dar ve výši 25 000 Kč těm, kteří pečují 
o lidská srdce. Tento dar bude každý rok rozdělován podle finančních 
možností farnosti a bude se vždy znovu zvažovat, komu dar poskyt-
neme. V letošním roce 2016 jsme přispěli na život a činnost komunity 
Noe v Holostřevech 15 000 Kč a také na Mateřskou školku kardinála 
Berana 10 000 Kč. Přispíváme na pohonné hmoty v rámci spravedlivého 
výkonu služby, přispíváme rovněž na koordinační práci animátora dětí 
i mládeže, která je nad rámec služby.
   Vaše dary a příspěvky napomáhají formaci, vzdělávání a péči o ani-
mátory. Dále farnost podporuje farní dovolené rodin, výši příspěvku 
stanovuje moderátor farnosti po poradě s ekonomickou radou. Další 
finanční podpora farnosti směřuje k duchovním obnovám mládeže, 
kde si účastníci hradí část nákladů. Snažíme se také žádat o finanční 
podporu prostřednictvím dárců, grantů nebo dotací. Požádali jsme bis-
kupství o dovolení zřízení tří fondů: na nový kostel, na pořízení nového 
auta a na významné opravy, případně na pořízení jiného dlouhodobé-
ho majetku.
   Milí bratři a sestry, jak můžete vidět i zakoušet, je mnoho aktivit, kde 
se vaše finanční dary opět vracejí, pomáhají a přeměňují se na dary 
duchovní, na společné zážitky a podporují tak růst Communia i osobní 
růst.
   Děkuji vám za vaši přijatou a žitou zodpovědnost za církev, za náš 
společný duchovní domov.

S přáním pokoje a dobra
      bratr Didak +



HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2015

Provozní výnosy v Kč

Provozní náklady v Kč Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Výsledek hospodaření -14 761,00 44 544,00 29 783,00

Tržby z prodeje služeb
Sbírky
Přijaté příspěvky a dary
Úroky
Provozní dotace
Příspěvky účastníků 
pastoračních akcí
Sbírka na uprchlíky

Příjmy celkem

156 195,00
709 448,00

328,00
120 000,00
198 200,00

207 522,00

1 391 693,00
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76 589,00 76 589,00
156 195,00
709 448,00

328,00
120 000,00
198 200,00

207 522,00

1 468 282,00

Hospodářská činnost 
(nájmy)

Hlavní činnost
(pastorace)

76 589,00

Celkem

Spotřeba materiálu
Provoz budov (energie, 
vodné, SKO...)
Opravy a udržování
Ostatní služby
Osobní náklady-mzdy
Daně a poplatky
Odvedené sbírky, 
poskytnuté dary, 
solidární odvody 
Sbírka na uprchlíky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého 
majetku

Výdaje celkem

230 697,00
154 702,00

100 000,00
142 623,00

14 120,00
5 540,00

195 557,00

207 522,00
204 195,00
151 498,00

 

1 406 454,00

31 024,00

1 021,00

32 045,00

230 697,00
185 726,00

100 000,00
143 644,00

14 120,00
5 540,00

195 557,00

207 522,00
204 195,00
151 498,00

 

1 438 499,00

Číslo bankovního účtu farnosti na provoz: 100 300 2196/5500
Číslo bankovního účtu farnosti na nový kostel: 530 300 2209/5500



Farnost na základě rozhodnutí Ekonomické a Farní rady zřídila v roce 2015 tři fondy:

Na nový kostel

Na nové auto

Na pořízení a obnovu 
dlouhodobého majetku

stav fondu k 31. 12. 2015 63 080,00

640 388,49

226 500,00stav fondu k 31. 12. 2015

stav fondu k 31. 12. 2015

Na nový kostel bylo v roce 2015 vybráno 126 790 Kč.

Poděkování
Děkujeme otci biskupovi Mons.Františkovi Radkovskému za duchovní 
podporu, kterou nám poskytuje.

Děkujeme pracovníkům Biskupství plzeňského za pomoc při řešení 
provozních záležitostí.

Děkujeme Magistrátu města Plzně a jeho odborným komisím, Úřadu 
městského obvodu Plzeň 1 za dlouhodobou spolupráci a podporu 
našich aktivit.

Děkujeme panu Martinu Fialovi, řediteli pobočky Raiffeisenbank v Plzni 
za podporu a vstřícný přístup při správě našich financí.

Děkujeme obci Chotíkov za dlouhodobou spolupráci a finanční 
podporu při opravách kostela v Chotíkově.

Děkujeme Vám, farníkům, kdo na provoz farnosti věrně a pravidelně 
přispíváte nebo jakýmkoli způsobem pro farnost pracujete a modlíte se.

Děkujeme všem, kdo se podílejí na úsilí o stavbu nového kostela – 
konkrétní prací, modlitbou i finančně a prosíme o vytrvalost. 

Děkujeme Vám, naši nemocní sestry a bratři, kdo za farnost obětujete 
svoje bolesti, nemoci a trápení.

Děkujeme bratřím františkánům za jejich starostlivost, věrnost a osobní 
příklad života v Kristu.
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„Srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje 
ještě jedno k sobě, aby se podepíraly.“



Římskokatolická farnost  Plzeň – Severní předměstí

Komenského 17,  323 00 Plzeň
telefon: 377 521 123
e-mail: plzen@ofm.cz

web: http://frantiskani-plzen.farnost.cz

Číslo bankovního účtu farnosti na provoz:
1003002196/5500

Číslo bankovního účtu farnosti pro kostel:
5303002911/5500


