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Milí farníci, 

 obracím se tímto slovem zvláště k manželům, protože vnímám 
silnou potřebu vás povzbudit a podepřít.

 Rád bych vám sdělil tři důležitá slova, která je třeba vždycky 
říkat. Tři slova, která mají být v rodině doma: "s dovolením, děkuji 
a promiň". Jsou to úchvatná slůvka.

  Říkat - s dovolením - je důležité proto, aby do manželského 
života nevnikl návyk dělat si a rozhodovat podle svého a jen to své roz-
hodnutí oznámit své ženě, svému muži.
 Jestli to tak děláte, stavíte v manželství toho druhého do role 
pozorovatele a působíte mu bolest, jakoby s ním nepočítáte a už vůbec 
se neptáte, jestli s tím souhlasí a dá vám své požehnání.
 Nemáme oznamovat, ale máme se ptát toho druhého. Co si 
o tom myslíš, smím? Je to vhodné, abych odjel,... nebo zvládneš to, když 
dnešní večer nebudu doma? A ani mezi vámi nemá být nepsaná doho-
da "tak jednou já a jednou ty". A je to fifty-fifty.
 
 Druhým lahodným slůvkem je "děkuji". Manželé si děkují za to, 
co jeden pro druhého dělá. Je to ocenění jejich práce a oběti, ocenění 
jejich lásky. Kdo děkuje, uvědomuje si, že je obdarováván tím, kdo jej 
miluje. A kdo obdarovává, přijímá ve slůvku "děkuji" zpět lásku a uznání. 
Děkování je přece krásné!

 A poněvadž všichni chybujeme, nastupuje další slovo, které je 
někdy nesnadné říci, ale je to také třeba: "Promiň, nebo odpusť".
 Je důležité uznat chybu, zlé slovo, skutek, nějaké zanedbání, 
aby ten druhý  věděl a slyšel, že v nás jednal ten starý člověk, který musí 
zemřít. On umírá, když my říkáme "promiň, odpusť".

 Těmito třemi slovy, "s dovolením, děkuji a promiň", a také 
modlitbou manželů za sebe navzájem a usmiřováním se, dělá man-
želství pokroky a upevňuje se.

   Pán ať vám žehná.
Bratr 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 městské čtvrti 
Roudnou, Bolevec, Bílou Horu, Košutku, Lochotín a Vinice. Toto území 
pokrývá svojí správou Úřad městského obvodu Plzeň 1. Od prosince 
2012 patří k farnosti i obec Chotíkov. 
   V současné době Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí 
využívá pro své potřeby následující prostory - Lochotínský pavilonek, 
kostel Všech svatých na Roudné a budovu farního střediska v Komen-
ského ulici č.17, tzv. Domeček. 
 

farnost Poskytuje...
1. duchovní a pastorační činnost - pravidelné bohoslužby, 
     zpovědní služba

·   Neděle - mše svatá - Lochotínský pavilonek, 
             kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově
·  Pondělí až čtvrtek - mše svatá - Farní centrum - Domeček
·  Úterý - mše svatá v LDN - Kotíkovská ul., Eucharistická adorace - 
   Domeček, biblická hodina - 1x měsíčně v MŠ K. Berana v Plzni 
·  Čtvrtek - pravidelná zpovědní služba v kostele Nanebevzetí P. Marie
    ve Františkánské ul., Plzeň 
· První pátek v měsíci - Eucharistická adorace - kostel Všech svatých, 
   Roudná + příležitostné mše sv. během roku (Vánoce, Velikonoce, 
   Vigilie Seslání Ducha sv. aj.)



·   Pátek - mše svatá v Domově pro seniory, Kotíkovská ul. 
·   Péče o společenství věřících - návštěvy a sloužení mše svaté
·   Příprava na přijetí svátosti a jejich udílení (příprava rodičů na křest
     dítěte, příprava dětí k 1. svatému přijímání, příprava a křest 
     katechumenů, příprava a oddávání snoubenců, příprava ke svátosti
     biřmování), pohřební obřady
·    Výuka náboženství dětí, vedení společenství mládeže;
·   Péče o seniory – pravidelná setkávání seniorů ve farním centru, 
     návštěvy nemocných v LDN, v nemocnici i v domácnostech, přivá-
     žení nemocných na bohoslužby (dobrovolníci)
·   Informační a poradenská činnost pro občany v duchovní oblasti;
·   Osobní doprovázení farníků a dalších osob v obtížných životních 
     situacích; finanční podpora potřebných
·   Příprava a realizace víkendových a prázdninových akcí (poutě, dovo-
     lené rodin, sportování)

2. Podpora dobrovolných aktivit

·   Prostorové a duchovní zázemí pro skautský oddíl;
·   Výchova a vzdělávání vedoucích skupinek 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 centra - Domečku (majetek farnosti vyjma přilehlého
    pozemku)
·  Údržba a opravy Lochotínského pavilonku (v dlouhodobé výpůjčce
    od města Plzeň)

struktura farnosti
   Do Plzně se vrátili františkáni po mnohaleté vynucené přestávce na 
podzim roku 1996. Během komunistické totality a také krátce po pře-
vratu v roce 1989 v Plzni působil jako kaplan br. Michal Pometlo OFM.   
Po jeho odchodu do Prahy slíbil provinční ministr františkánů, že do 
Plzně pošle náhradu a na pozvání plzeňského biskupa otce Františka 
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Radkovského přišli v roce 1996 tři bratři františkáni do Plzně – na nej-
větší plzeňské sídliště Lochotín – a zde započali své „misijní působení“.
Plzeňská komunita bratří františkánů je početně nejmenší komunitou 
České provincie Řádu menších bratří – františkánů. Členy společné du-
chovní správy farnosti jsou dva kněží – br. Bonaventura Ondřej Čapek, 
kvardián (představený) komunity od září 2014 (v letech 2009-2014 byl 
kvardiánem br. Dominik Daniel Valer) a br. Didak Robert Klučka (mo-
derátor farnosti). Komunitu doplňuje laický bratr Juniper Josef Oravec 
(vikář komunity).

Bratři františkáni...
Bratr Bonaventura Ondřej Čapek OFM
do farnosti přišel v září 2014 a vystřídal br. Dominika, který byl po vol-
bách provinční kapituly povolán do Brna.                                                                                                  
   "Jmenuji se Bonaventura Ondřej Čapek, je mi 34 let. Narodil jsem se 
16. 7. 1980 v Praze, vyrůstal a žil jsem v Praze, pokřtěný jsem byl ve čtr-
nácti letech u kapucínů. Po maturitě jsem se rozhodl ještě odložit svůj 
vstup do řádu, proto jsem šel studovat MFF-UK. V 21 letech jsem vstou-
pil k bratřím na Prusiny, odkud si mě možná mnozí pamatujete. V řádu 
jsem pak vystudoval teologii s roční přestávkou, kdy jsem pracoval 
v nemocnici jako sanitář. Po studiu (a misiích v Plzni v roce 2009) jsem 
šel na tři roky do Brna jako kaplan a nakonec na dva roky do Benátek 
v Itálii, na studium ekumenismu. Nyní jsem tady a jsem tomu rád."

Co tě v uplynulém roce nejvíce potěšilo, co ti udělalo radost? 
   "Minulý rok mě potěšilo zejména to, že jsem skončil svůj pobyt v Be-
nátkách a šel jsem do Plzně… Mám spoustu malých přání, která jsou 
ale tak malá, že o nich ani nemluvím. Tady v Plzni se jich plní celá hro-
mada: Bratři rádi adorují. Máme v Pavilónku krásnou muziku. Okolo 
Boleváku se krásně běhá a přitom je za barákem. Mám palandu a spím 
na horní posteli. Bydlím ve městě, které není ani moc malé, ani moc 
velké. Jezdím často do Sušice. Byl jsem v Techmanii. Tohle všechno mě 
s příchodem do Plzně potěšilo. Jsou to maličkosti, ale ono se to nasčítá."

Bratr Didak Robert Klučka OFM
je moderátorem farnosti od roku 2005. Do farnosti přišel jako jáhen 
před kněžským svěcením na podzim roku 2001. 
   "Narodil jsem se v den Hromnic (na Slavnost Uvedení Páně do chrá-
mu) 2. 2. 1968 v Olomouci a pokřtěný jsem byl na svátek Stolce sv. 



apoštola Petra (22. 2). Vyrůstal jsem na vesnici poblíž Olomouce. Vyučil 
jsem se stolařem, pak jsem dva roky vojančil v Klatovech a po vojně 
jsem šel ještě na chvíli k řemeslu a pak k františkánům do Brna. A proč 
k františkánům? Protože jsou nejlepší! Na Cigy (církevní gymnázium 
v Brně) jsem v 27 letech složil maturitu a po ní jsem šel studovat teolo-
gii do Prahy. Po studiích jsem byl poslán do Plzně jako jáhen v r. 2001 
a za necelý rok -  22. 6. 2002 jsem byl v pražské katedrále vysvěcen na 
kněze kardinálem Miloslavem Vlkem.

Co tě v uplynulém roce nejvíce potěšilo, co ti udělalo radost?                                          
   "Co mi udělalo radost? Odpovím raději, co mi dělá radost, jsou to tři 
věci nebo oblasti: první radost je být františkánem a knězem; druhá 
radost je farnost a lidé v ní, je to můj domov, kde mě mají rádi; a třetí ra-
dost jsou mí rodiče, máma i táta, kteří mě mají rádi a každý to vyjadřuje 
svým neopakovatelným jedinečným způsobem."

Bratr Juniper Josef Oravec OFM
Br. Juniper (nebo Ginepro – obojí znamená jalovec, ale bratr Juniper 
raději používá latinskou verzi svého řeholního jména) přišel do Plzně 
v roce 2006 z Liberce.
   "Narodil jsem se 13. 2. 1965 v Karviné. Pocházím z tradiční křesťanské 
rodiny, kdy jako děti jsme musely každou neděli chodit do kostela. 
Vztah k Bohu jsem si ale nedokázal vybudovat, tento vztah se buduje 
až v mé dospělosti. Bylo to jednou o Vánocích, kdy jsem z Božího vnuk-
nutí začal v Bibli hledat pasáž o modlitbě Páně. Postupem času si mne 
náš Pán začal stále víc předcházet, a pomáhal mi na mé cestě, abych se 
s Ním setkal. V roce 1996 jsem vstoupil do Řádu menších bratří svatého 
Františka, k františkánům, do Brna – Husovic, kde jsem byl v počáteční 
formaci dva roky, hábit jsem doposud nosit nesměl a řeholní jméno 
jsem taky ještě neměl. Po dvou letech, v roce 1998 jsem změnil prostře-
dí a byl jsem přijat do noviciátu v Moravské Třebové. Tam jsem dostal 
hábit a řeholní jméno Juniper. Noviciát trval jeden rok, mladí mužové 
se zde více sžívají s řeholními pravidly a prohlubují svůj duchovní i spi-
rituální život pod vedením svého magistra. Po roce jsem skládal před 
bratrským společenstvím své první sliby, bylo to v roce 1999, pak jsem 
byl přeložen do Prahy na další řeholní formaci až do roku 2003, poté 
jsem odešel do Liberce, kde jsem ve farnosti pokračoval ve formaci 
pod vedením jiného kněze. Zde jsem byl naplno v pastorační služ-
bě ve farnosti a poznával krásu, ale i obtíže řeholního života. V roce 
2005 jsem v Praze dne 17.  9. , na svátek Stigmatizace svatého Františka 
z Assisi, skládal věčné sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Byl to pro 
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mne hluboký zážitek, ze kterého čerpám doposud. V Liberci jsem po 
věčných slibech pobyl ještě jeden rok, pak jsem byl přeložen do Plzně, 
kde již devátým rokem sloužím. Jsem zde ve farnosti zaměstnán jako 
pastorační asistent a pro diecézi plzeňskou jako pastorační asistent pro 
ministranty.

Co tě v uplynulém roce nejvíce potěšilo, co ti udělalo radost?
   "Velkou radost mi v uplynulém roce udělala a stále dělá farnost, do 
které patřím. A úplně největší radost jsem měl z pěší kající pouti, kterou 
jsem vykonal s dalšími poutníky posbíranými z celé České republiky 
v červenci 2014. Byla to pouť z Forli do Assisi, v níž jsme byli modlitbou 
vzájemně propojeni s celou farností."

Bratr Dominik Daniel Valer OFM
Bratr Dominik se narodil 17. 2. 1971 v Kladně. Do františkánského řádu 
vstoupil v roce 1991. Na kněze byl vysvěcen v roce 1997 v Brně - Huso-
vicích, v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Do plzeňské farnosti přišel 
z Prahy na podzim v roce 2009, tehdy vystřídal br. Bartoloměje P. Černé-
ho OFM. Na podzim roku 2014 po volební kapitule Provincie Menších 
bratří františkánů odešel do Brna, kde nyní působí jako kvardián komuni-
ty františkánů a vikář farnosti v Brně – Husovicích.
   „Chci Ti, bratře Dominiku, poděkovat za Tvou službu ve farnosti a za 
vedení našeho bratrského společenství. Vyprošuji Ti Boží požehnání na 
novém místě v Brně, kde Tě Pán potřebuje a kam Tě posílá. Milá farní 
rodino, svěřuji Vám do modliteb i bratra Bonaventuru, který přichází do 
našeho communia a také naši komunitu bratří, Ať se naplní slova žalmu:
   “ Hle, jak je milé a dobré, když bratři bydlí pospolu! Tam uděluje Hospo-
din požehnání a život navěky“ Žl 133 

(Poděkování br. Didaka,  Farní věstník, září 2014., s. 11)
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denní řád bratří františkánů

Všední dny:

  6:30 rozjímání 
  7:00 modlitba – ranní chvály 
  7:15 snídaně 
  8:00 adorace (doporučená) 
  9:00 práce a studium 
12:00 modlitba – hodinka četby + modlitba během dne 
12:30 oběd 
14:00 práce 
17:30 mše sv. + nešpory 
18:30 večeře 
19:00 večerní program 
22:30 noční klid 

úterý  

19:00 – 20:00  Eucharistická adorace v Domečku 
  (možnost adorace i pro ostatní věřící) 

Čtvrtek   

19:30 adorace za provincii
20:00 Lectio divina
20:30 komunitní večer 

Pátek

14:00 návštěva LDN ((Léčebna dlouhodobě nemocných)
15:45 mše sv. v Domově pro seniory, ul. Kotíkovská 

neděle 

  6:15 modlitba -  hodinka četby 
                 + ranní chvály 
  7:30 mše sv. v Chotíkově 
  9:00, 11:00    mše sv. v Pavilonku 
13:00 oběd 
              osobní volno 
18:00 modlitba -  nešpory 
20:00 komunitní večer 
22:30 noční klid
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farní rada
   Farní rada je poradním a pracovním orgánem moderátora farnosti, 
členové FR byli zvoleni na pětileté období (červen 2012 – červen 2017), 
schází se 1x měsíčně v Domečku. Pracuje ve složení: bratři františkáni, 
Michaela Zemenová, Robert Elva Frouz, Jan Šlajs, Jiří Syrovátka, Jaroslav 
Jakoubek, Klára Hrušovská (za Chotíkov) a Štěpánka Syrovátková. Farní 
rada všem děkuje za vytrvalou modlitbu.

ekonomická rada farnosti
   Schází se dvakrát ročně, ve složení: bratři Didak a Dominik, (od září 
2014  bratr Bonaventura), Ing. Marie Bočková

Zaměstnanci plzeňského biskupství, 
pracujíci pro farnost

Mgr. Robert Elva Frouz – trvalý jáhen
Mgr. Jana Černá – účetní farnosti (od ledna 2014)
Mgr. Michaela Zemenová – koordinátor výuky náboženství a vedení 
společenství mládeže, (finanční odměnu hradí farnost)

služebníci farnosti
   Služebníci farnosti jsou velmi početnou skupinu dobrovolníků, slouží-
cích nezištně a obětavě ve svém volném čase rozmanitými dary, který-
mi byli obdarováni, zcela v duchu františkánské spirituality. Jejich počet 
se pohybuje kolem 80, významně se podílejí na chodu farnosti, bez 
jejich přispění by fungování farnosti bylo značně omezeno.

jejich službu jsme si připomněli:

•  23. listopadu – neděle - Slavnost Krista Krále – každoroční pověřování 
a požehnání služebníkům farnosti při mši sv. v 9 hodin v Pavilonku, zá-
roveň poděkování a modlitba za službu bratří františkánů
• 19. prosince 2014 – Anděl 2014 – slavnostní oceňování dobrovolní-
ků v sociálních službách primátorem města Plzně. Oceněné navrhuje 
každoročně paní Anna Srbová z MCH Plzeň. „Andělem“ byli oceněni 
tito služebníci: br. Juniper, Bohumila Ondráčková, Marie Štroblová, Eliš-
ka Storzerová, Kristinka Kočárková, Jiří Brabec, Vlaďka Burešová, Věra 
Kolafová, Luboš Kolafa – služebníci, kteří pomáhají nemocným, slouží 
v Domově pro seniory a v LDN, v  Kotíkovské ul.
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sčítání členů farnosti - neděle 12. 10. 2014
   Při mších svatých v Pavilonku a v Chotíkově a při páteční mši sv. v DD  
Kotíkovská, bylo spočteno 254 členů. věkový průměr členů farnosti je 
cca 35 let. Podílejí se svou účastí na bohoslužbách, ale i na mnoha akti-
vitách farnosti. Pocházejí nejen z farnosti Plzeň-Severní předměstí, ale 
z celé Plzně a také z Chotíkova.                                                                

svátosti udělené ve farnosti v roce 2014

Svátost křtu
 
1. sv. přijímání
Svátost biřmování
Svátost manželství
Svátost pomazání nemocných

dospělí
děti

9
12
11

8
2
8

farnost sPoleČně V modlitBě 
a Postu 
1. První pátek v měsíci - půst a modlitba na konkrétní úmysl

   „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)
   Vždy první pátek v měsíci od 18.00 hod probíhá adorace před Nej-
světější svátostí oltářní v  kostele Všech svatých na Roudné na daný 
úmysl, který je možné podpořit postem, podle vlastního uvážení. Tato 
aktivita vznikla jako odpověď na naléhavé potřeby mnoha farníků.

Postní a modlitební úmysly farnosti na rok 2014:

Leden      Za manžele a otce rodin (růžencové spol.)

Únor      Za studenty a rozlišení jejich povolání (spol. MATTONI)

Březen      Za novou osobní zkušenost s Bohem (spol. JEB)

Duben       Za bratry františkány a jejich volební kapitulu 
     (bratři františkáni)
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Květen      Za nová kněžská a řeholní povolání i z naší farnosti             
     (spol. seniorů)

Červen      Za Holostřevy a za jejich misijní činnost

Červenec   Za vztahy v našich rodinách

Srpen       Za chrámy srdce i chrámy z kamene

Září       Za přijetí jinakosti své i druhých a za odvahu přinášet ovoce
                      v pravý čas (Společenství biblické tance)

Říjen      Za naši obnovu v Duchu Svatém

Listopad     Za odvahu žít svůj život z víry (Společenství Modlitby otců)

Prosinec     Za děti a mládež

2. májem s Pannou marií

       Během měsíce května se každý den modlí farníci na předem daný
úmysl libovolný desátek růžence.

3. modlitba za bratry františkány – tzv. modlitební stráž

   Každý týden byl někdo z  farníků „na stráži“, tj. modlil se denně za 
bratry mariánskou modlitbu („Anděl Páně“, „Zdrávas, královno“ nebo 
„Pod ochranu Tvou…“) a v pátek s malou obětí v podobě sebezáporu 
dle vlastního uvážení. Je také milým zvykem prokázat bratřím hmotné 
dobro podle vlastního uvážení nebo podle jejich potřeb. Tato „modli-
tební stráž“ byla zavedena v Roce kněží (19. 6. 2009 – 19. 6. 2010), který 
vyhlásil papež Benedikt XVI. u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého fa-
ráře arského Jana Marie Vianneye. Ve farnosti se ujala modlitba za bra-
try františkány – kněze i laického bratra Junipera a farníci v ní vytrvale 
pokračují.

4. modlitba za město 
     Plzeň a za farnost

   Každý den ve 21:00 ho-
din v modlitbě „Otče náš“ 
a „Sláva Otci…“ prosíme 
společně za naše město 
i  farnost a svěřujeme je 
Pánu do ochrany.
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(pokud není uvedeno místo, akce se koná v Domečku, platí od září 2014)

Přehled týdenníCh aktiVit Ve farnosti 
v r. 2014  (září-prosinec)

Mše svatá v Pavilonku
Mše sv. v Chotíkově
Modlitební společ., Kralovická 7

SLOVÍČKO
"Medvědi", stará klubovna
Skaut "Vlci", nová klubovna
Mše svatá + zpívané nešpory
Společ. MATTONI
KATECHUMENI, příprava na křest
Cesta - společ. mládeže
Modlitební společ., Kralovická 7
Vinaři, společ. dospělých

Společenství seniorů 
Mše sv. v LDN, návštěvy nemocných
1. ROK PŘÍPRAVY na 1. sv.přijímání
Skaut "Sedmikrásky"
Chlupatý sboreček
2. ROK PŘÍPRAVY na 1. sv.přijímání
Skaut "Veverky"
Mše svatá + zpívané nešpory
Eucharistická adorace
Setkání farní rady 1x měsíčně
Společ. " Modlitby otců" 1x za měs.

Skaut "Amazonky", nová klubovna
Skaut "Pampelišky", stará klubovna
POKRAĆOVAĆKY/SPOLČO
POKRAČOVAĆKY 1
Skaut "Divočáci", nová klubovna
Mše svatá + zpívané nešpory
Společenství JEB

br. Didak, Bonaventura
br. Bonaventura
Ventová M., zasvěcená vdova

br. Juniper, Jana Pachnerová
Chris Foye, David Řežábek
Jirka Těthal
br. Didak, Bonaventura
B. Kalábová, 
br. Bonaventura, H. Tlustá
Crosby. Mišutka
Marie Ventová
br. Juniper

br. Juniper
bratři františkáni
Jana Pach., H. Budilová
Magma, Brčko
Jana Pachnerová
Miša Z., V. Peroutka, M. Fictumová
Polárka, Jitřenka
br. Didak, Bonaventura
bratři františkáni, farníci

br. Juniper

V. Štaifová, T. Chuchlíková
Kačka B., Anička Č.
A. Glac, Elva, K. Weberová
J. Lopaur, A. Jakoubková
V. Oliberius, 
br. Didak, Bonaventura
Jajgl (J. Peroutka), T. Křížek

 9:00 a 11:00
 7.30 

18:00,(19:00 -L)

16:30–17:15
15:30–17:00
17:30–18:20 
17:30–18:20
18:00–19:00
19:00–20:30
19:00–20:00
18:30–20:00
20:30–22:00

9:30–12:00
14:00–15:30
15:45–16:30
16:00–18:00
16:40–17:15
16:35–17:20
17:00–18:30
17:30–18:20
19:00–20:00
20:15–21:30
20:15–22:00

15:30–17:30
16:00–18:00
16:15–17:15
16:45–17:25
17:30–19:30
17:30–19:30
18:30–19:30

ne

Po

út

st

aktivita hodina Vede
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Společ. "Modlitby matek"
Úvod do křesťan. kontemplace
PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Kovbojka -prac. setkání zaměstn.
Skaut "Ještěrky", stará klubovna
POKRAČOVAĆKY 2
Skaut ''Gepardi", nová klubovna
Skaut ''Sedmikrásky'', stará klubovna
Mše svatá + zpívané nešpory
Manželata (v bytě manželů)
Modlitba chval, 1. čt v měsíci
Společenství "IVA", 2. a 4. týd. v měs.
Sbor -zkouška

Modlitba růžence, setkání maminek
Mše sv. v Domově pro sen., Kotíkov.73
Fotbálek pro kluky, tělocvična GFK
Biblické tance
Pravidelný úklid Pavilonku a Domečku
Euch. adorace + nešpory 1. pátek 
v měs. 

19:00–21:00
19:00–21:30
19:15–21:00 

7:30–9:00
15:30–16:45
15:45–16:45
17:00–19:00
17:30–19:00
17:30–18:20

20:00–21:00
20:00–21:30
19:00–21:00

9:00–11:00
15:45–16:30
15:45–16:30
17:00–18:30
odpoledne

18:00–19:00

Tachovská ul., I.Zetochová
Elva
br. Didak, M. Bočková 

bratři františ., Elva, Miša Zem.
Brčko, Magma
J. Peroutka, V. Jakoubek
J. Oliberius, J. Těthal
A. Černá, K. Bočková
br. Didak, Bonaventura
Klailovi, Bradovi, Tlustí

Jakoubkovi a spol.
Lenka Pach. aj.

M.Svobod., J. Pach.,Mája Kapust.
br. Didak, Bonaventura
Honza Šlajs
J. Řezníčková, J. Šťastná

kostel Všech sv. Roudná

Čt

Pá

aktivita hodina Vede
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PoutníCi  - křesťanský skautský oddíl
   Od roku 1999 je 45. skautský oddíl Poutníci součástí 4. skautského 
střediska ICHTHYS. Oddíl vedl 12 let Josef Storzer, který na letním skaut-
ském táboře v Milevu v červenci 2014 slavnostně předal vedení oddílu 
svému nástupci Jiřímu Těthalovi.  Díky propojení s farností se oddílu 
dostává duchovní i finanční podpory. Oddíl má přibližně 100 členů, jak 
věřících (členů různých křesťanských církví), tak i nevěřících. Duchov-
ním rádcem oddílu je bratr Didak, který je rovněž skautem.
   Družinky se scházejí jednou týdně na cca 1,5 hodiny, o víkendech 
pořádají družinkové nebo celooddílové  výpravy a v létě dvoutýdenní 
tábor na louce v Milevu u Stříbra. Oddíl má k dispozici dvě klubovny, 
menší, samostatně přístupná místnost je součástí Domečku, druhá klu-
bovna je dřevěná stavba, postavena svépomocí na zahradě Domečku, 
kde  je také hřiště, ping-pongový stůl, prolézačky. Každý týden se schází 
5 dívčích družinek ve věku od 6 do 16 let a 4 chlapecké družinky ve věku 
od 5 do 13 let. 
   Konkrétní časy schůzek viz kontakt: jirtet@seznam.cz

ohlédnutí za dvanáctiletým vedením skautského oddílu 

   Byl jsem požádán, abych napsal ohlédnutí za svým vůdcováním na-
šeho oddílu. Těžko sepsat více jak dvanáct let do pár řádků. Na začátku 
bylo velké nadšení, objevování a spousta práce, později zůstávala jen ta 
práce a občas i beznaděj. Dnes při našem vysokém počtu členů se jen 
těžko věří, jak jsme obtížně získávali nováčky a snažili se při tom udržet, 
ba spíše zvyšovat standard. Náš oddíl při vzniku neměl žádné základy 
ani tradice. Dost tradic jsme převzali z oddílů našeho střediska, které 
jsme si upravili pro vlastní potřeby. Dnes má oddíl spoustu zažitých 
tradic a vlastní historii a bohužel musíme občas pro přeplněnost družin 
odmítat nové členy. 
   Svoji službu pro náš oddíl jsem začal vnímat jako svoje poslání, a tak 
jsem tolik neřešil, jestli mě to baví, jestli mi to něco dává nebo bere. Kaž-
dopádně mě to změnilo. Ze začátku jsem se hlavně musel stát skautem, 
aby se moje ideje ztotožňovaly s mým konáním. Při těžkých chvílích a 
rozhodování jsem se naučil obracet k Bohu, což mě myslím také for-
movalo a pomáhalo se snad dobře rozhodovat. Tento oddíl je tak velká 
a ohromná věc, ale zároveň strašně křehká, všechno je postaveno na 
vztazích a v oddíle je tolik různých lidí se svými povahami. Za to, že to 
je a funguje, vděčíme zejména Bohu a bez modliteb a Jeho požehnání 
by to nemělo trvání. Samozřejmě musím vyjádřit obrovskou vděčnost 
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všem, co pomáhali za ta léta tento oddíl budovat a nechali tady kus 
sebe. Velký dík také patří všem, kteří momentálně v oddíle pracují a in-
vestují svůj čas a energii bez nároku na světskou odměnu, a farnosti, 
která nám poskytuje nejen zázemí pro činnost, ale je pro nás svým způ-
sobem domovem. Také jsem rád, že oddíl našel schopného nástupce za 
mne a mám z něj radost. 
  Bratr Šebestián, který pomáhal zakládat oddíl, nám říkal, že při této 
službě plody své práce těžko uvidíme. Já jsem velmi rád, že jsem už 
některé viděl a tak si můžu být jistý, že to mělo a má cenu.    
               Pepa Storzer

radost i zodpovědnost

   V létě 2014 se mi na táboře splnil můj dlouhodobý sen. U slavnostního 
ohně mi Pepa předal oddíl a já se tak stal jeho vedoucím.
   Už jako malé vlče mě skauting moc bavil a říkal jsem si, že bych chtěl 
někdy být jako Pepa. Prostě ten Velký skaut. Teď, když jsem k tomu do-
stal možnost, vidím, že to bude obtížná cesta, plná odříkání a trpělivos-
ti. Naštěstí se se mnou na tuto cestu vydal kolektiv skvělých vedoucích, 
bez kterých by oddíl nikdy fungovat nemohl, a věřím, že mě v tom 
nenechají.
   A jak vidím oddíl za pár let? Vidím ho jako místo, které dětem na-
bízí kromě zábavného programu a 
trochu toho učení nových věcí také 
duchovní zázemí a pocit bezpečí. 
Kolektiv dětí a vedoucích, kteří se 
navzájem mají rádi a tolerují se… Ví-
ceméně takový, jaký je i dnes, jelikož 
Pepa nasadil vysokou laťku…
   Mám z vedení velikou radost, ale 
zároveň obavy, zda takovou zodpo-
vědnost zvládnu, jestli dokážu být 
svým chováním dobrým příkladem 
pro děti i ostatní vedoucí. Naštěstí 
mám vždy nablízku mého zástupce 
Pepu, našeho duchovního rádce Di-
daka a hlavně Ducha svatého.

Jirka Těthal

Tato fotka visela po skautském táboře 2002 na nástěnce s popiskem: „Budoucí 
vůdce…?“
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sPoleČenstVí dosPělýCh
společenství Vinařů

   V Domečku u františkánů se na podzim roku 2000 sešlo asi 25 zájemců 
o křest. Vzhledem k počtu zájemců bratr Šebestián tuto skupinu rozdě-
lil na dvě části; klíčem mu byl věk. Mladší skupinu tvořenou především 
studenty si ponechal Šebestián, starší "vyfasoval" bratr Regalát, jehož 
skupina se scházela o pondělcích ve skautské klubovně, mládež sou-
časně nad čajem v čajovně. 
   Obě skupiny si navzájem vyměňovaly knihy, informace apod.  Ve 
skautské klubovně přítomní většinou otevírali lahve s vínem, neboť 
každou chvíli měl někdo svátek, narozeniny anebo se našel jiný důvod. 
A aby to nevypadalo jako parta alkoholíků, tak označení "vinaři" bylo 
prezentováno jako označení místa bydliště, neboť většina členů pochá-
zela ze čtvrti Vinice. Omladina byla nazývána "čajíčky".
    Poslední společnou akcí obou skupin byl v roce 2001 fotbalový zápas. 
V roce 2001 zájemci o křest přijali tuto svátost v kostele Všech Sva-
tých na Roudné. Někteří se při této příležitosti prvně zúčastnili eucha-
ristie. Jak čas následně běžel, tak společenství vinařů někdo opustil, 
jiný přibyl, jiným se narodilo další křesťančátko. Bratr Regalát např. 
odešel do Prahy k P. Marii Sněžné a společenství pak řídil Pepa Jirák.  

V srpnu 2014 se vydali Pepa s Jirkou na motorkách na pouť do Compostely, 
na poděkování za skautský oddíl a za jeho další směřování…
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   V současné době je „vinařstvo“ řízeno bratrem Juniperem a když se 
sejde celé, tak dobrou vůli spolu má pod Božím dohledem 15 lidí naro-
zených mezi léty 1942 až 1977. 
   Společenství se v různém počtu schází pravidelně i nadále o pondělcích 
v Domečku. Domeček však není jedinou styčnou lokalitou. Využívajíce 
především prodloužených víkendů nebo i části dovolených, pořádají 
vinaři "výjezdní zasedání" i mimo Plzeň: Hřešihlavy, Liberec, Hojsova  
Stráž, Dolní Žandov, Praha, Capartice, Gargano, Řím, Assisi apod. A kde 
je to možno - pod střechou místních františkánů. Těchto akcí se větši-
nou zúčastňuje i bratr Regalát. V živé paměti zůstávají i svatby a křtiny. 
Nejen společnými modlitbami, ale i těmito akcemi zůstává společenství 
vinařů stále živé a skýtá záruku úspěšné perspektivy. 

Pavel Hůrka

společenství Cesta

    Pravidelně se schází již více než deset let. V posledních pár letech jsme 
prošli přerodem, kdy se ze společenství mládeže stalo společenství pře-
vážně manželských párů. Scházíme se každé pondělí k modlitbě a rozjí-
mání v kapli v Domečku, a jelikož je nám spolu dobře, pokračujeme ve 
vzájemném sdílení v nedaleké restauraci. Již tradičně vyrážíme na pod-
zim na společný víkend na chalupu do Dešenic, kde se rádi saunujeme 
a hrajeme společenské hry. 

Crosby  

klub seniorů

   Klub seniorů je otevřené společenství, které funguje již několik let. 
Minulého roku se pravidelně scházelo v Domečku u františkánů, každé 
druhé úterý dopoledne pod vedením bratra Junipera, zhruba deset až 
patnáct návštěvníků. Nejstarší z nich, Dáša Lípová a Vlastička Bartošová, 
obě po devadesátce, ostatní většinou kolem osmdesátky, ale i méně.
   Dodržujeme ustálený program. Po vzájemném srdečném vítání za-
sedneme všichni ke kulatému stolu a sjednotíme se v prosbách, které 
má kdo na srdci. Ty pak předkládáme v modlitbě rozjímavého růžence, 
kdy se střídáme v předříkávání. Písní pak doprovázíme příslušný oddíl 
desátku. Bratr Juniper nikdy nezapomene na závěr připojit desátek 
k Duchu svatému, pak modlitby na úmysl sv. Otce, za duše v očistci, 
prosbu za náš národ, politiky a stát a tento blok zakončíme písní „Otče 
náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš“ …
   Následuje volná rozprava a pohoštění, co kdo přinese. Nejvíce jsme 
vděčni Květě Těthalové za chutné obložené chlebíčky. Následuje část 
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duchovního vzdělávání. Četbu a výklad vybírá bratr Juniper z aktuál-
ních témat nám k zamyšlení. V současné době pročítáme exhortaci 
Evangelii gaudium od papeže Františka. Při význačných příležitostech, 
například při životních výročích, byly slouženy i mše svaté. Téměř každý 
rok nás láká společný výlet po západních Čechách. Na jaře 2014 jsme 
navštívili františkánský klášter v Sušici, následovala mše sv. u „ Andělíč-
ka“, kterou sloužil pater Josef Kazda, náš stálý duchovní. V Dobré Vodě 
nás zaujal originální skleněný oltář, s jehož autorkou jsme si povídali, na 
malé procházce po slatích Kvildy nás zastihl pozdní sníh.
   Na podzim tohoto roku úspěšně proběhla celodenní akce Den seni-
orů. Do Meditační zahrady jsme pozvali hosty z Prahy a staré známé 
františkány P. Michala Pometlo a P. Benedikta Holotu. Více ve farním 
věstníku. Členové Klubu seniorů ochotně přikládají ruku k dílu i při 
zajišťování ostatních akcí, které bratři františkáni během roku pořádají. 
Také si pomáhají mezi sebou navzájem a jsou ve stálém kontaktu. 
   Kdo nechce být sám, přijďte mezi nás!   
   Kontakt: juniperjosef@seznam.cz

Jana Peroutková a Jana Benešová 

modlitba otců

   Již několik let se v Domečku scházejí otcové rodin, kteří se zde pod 
vedením br Junipera modlí za své manželky, děti, příbuzné, blízké a za 
všechny, kteří to potřebují.
   Setkáváme se jednou měsíčně v úterý. Jsme otevření k příchodu no-
vých otců a ze srdce rádi vás přijmeme, abyste se s námi modlili za své 
rodiny.
   Kontakt:  juniperjosef@seznam.cz

Míra Kácha

společenství Přímluvné modlitby

   Společenství přímluvné modlitby se setkává každé pondělí večer. Po-
víme si, za co je zapotřebí se modlit, které prosby přišly SMSkou nebo 
po mailu. Pak se na ty úmysly modlíme růženec. Nedávno si přála přijít 
paní, která kdysi požádala o modlitbu. Přišla, společně jsme si popoví-
dali a pak vše vložili do růžence. Bylo to moc hezké setkání. Možnost 
poslat SMSku s prosbou o modlitbu i o setkání stále trvá..
Kontakt: pí. M. Ventová, SMS: 736 779 178.

Marie Ventová
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hnutí motlitby matek 

   Společenství Modlitby matek se setkává každou neděli k modlitbě za 
děti, za naše rodiny i za rodiny těch, o nichž se dozvíme, že modlitbu 
potřebují. "Kontaktní osobou" se stala Bohumila Ondráčková.
  Marie Ventová

hnutí motlitby matek  - společenství tachovská

   Naše modlitební skupinka je poměrně mladá. Scházíme se druhým 
rokem každou středu v 19 hodin ke společné modlitbě nejen za naše 
děti. Jsme součástí hnutí Modlitby matek a je proto pro nás velmi po-
vzbudivé, že nejsme samy a že se k našim modlitbám přidávají ženy 
na celém světě. V současné době má naše skupinka pět členek a jsme 
otevřené k přijetí dalších maminek, které cítí potřebu se s odevzdaností 
modlit za své děti. 
          Irena Zetochová

společenství křesťanské kontemplace

   Jsme společenství, které spojuje snaha o prohloubení duchovního ži-
vota. Tato forma duchovní praxe je založena na postoji vnitřního ztišení 
a milující pozornosti. Je známa od křesťanských mystiků, jako je svatý 
Augustin, svatá Terezie, svatý Jan od Kříže, Mistr Eckhart  a mnozí další. 
Vychází primárně z osobní zkušenosti, a je proto přijatelná pro kohoko-
li, kdo chce svoji vnitřní zkušenost rozvinout a prohloubit. 
   Zjišťujeme, že společná setkání podporují naši individuální cestu 
k Bohu. Scházíme se pátým rokem každou středu v 19.00 v Domečku. 
Naše setkání jsou otevřená i pro další zájemce o modlitbu ticha.
       Elva Robert Frouz 

společenství Žen z vinic

   Společenství žen z Vinic vzniklo krátce po příchodu bratří františkánů 
do Plzně. Myslím, že jsme byli asi jedno z prvních společenství, někdy 
v roce 98, které se na výzvu bratří (určitě Šebestiána) začalo scházet 
ve farním bytě na Vinicích, odtud také název. Dnes už název nekore-
sponduje s realitou, protože řada z nás se přestěhovala, chodí mezi nás 
i jeden muž a také se scházíme jinde. Podstatné však je, že se scházíme 
stále a je to už úctyhodných 17 let. Na začátku jsem byla úplný nováček 
ve společenství, takže pro mě bylo vše nové a úžasné.  Scházeli jsme 
se jednou týdně, myslím, že to bylo úterý večer, spolu s bratřími, četli 
jsme si knížky, zpívaly a také se modlili. Pak se ale bratři přestěhovali do 
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Domečku a už nestíhali za námi docházet. Cítily jsme se velmi osaměle 
a tak jsme si přivolaly na pomoc Josefa Kaše, který za námi dojížděl 
z Chotíkova a trpělivě se nám věnoval. Ale i on nás časem opustil. A zase 
jsme zůstaly samy. Vymýšlely jsme tématické programy, pokaždé jedna 
z nás měla na starosti program a vedení spolča.  I přes naši snahu nám 
však docházely síly.  A časem jsme se přestaly scházet úplně, respektive 
dlouho to vydržely asi tři ženy, než to také vzdaly. Pak se nás několik 
náhodně potkalo, slovo dalo slovo, a rozhodly jsme se zkusit to znovu. 
Uznaly jsme, že jednou týdně to nezvládneme, ale třeba jednou za mě-
síc by to snad šlo. A protože farní byt byl již prodaný, nabídla jsem spol-
ču svůj byt. Chlubila jsem se Didakovi, že zase budeme mít spolčo a aby 
se taky přišel na nás podívat. Řekl mi, že přijde, ale když to vydržíme 
aspoň pětkrát. To byla výzva! Myslím, že od té doby uplynuly asi tři roky, 
Didak přišel mezi nás již několikrát a naše společné setkávání s modlit-
bou růžence stále trvá. Myslím, že mám širokou společenskou základnu 
dobrých kamarádek a kamarádů, se kterými se pravidelně scházím, tak-
že mohu srovnávat. Oproti těmto schůzkám je společenství jedinečné, 
přínosné a nesmírně cenné naší společnou vírou. Upustily jsme od ve-
dení a programů, prostě se sejdeme a modlíme se růženec. Pravidelně 
se nás schází osm až deset vždy poslední středu v měsíci. Naučily jsme 
se vzájemně respektovat, došlo k určitému zklidnění a souznění. Do 
společné motlitby vložíme svoje starosti, díky a prosby a pokud chce-
me, můžeme je sdělit i ostatním. Navíc víme, že „kde jsou dva nebo tři 
shromážděni v mém jménu, tam jsem i já“. Mám moc ráda toto spole-
čenství, velmi za něj děkuji a doufám, že ještě dlouho vydrží.

Vendulka Říhová

manželata se mi do deseti vět nevejdou!

   Kdybych se rozhodla členy našeho společenství navštívit v jejich do-
movech, určitě bych tím dokázala vyplnit několik desítek hodin (mož-
ná i dní). Ale pro vaši představu, když bych jela autem od jednoho ke 
druhému ve slabém provozu, bez dopravní kolize a všude bych jen 
pozdravila, tachometr by mi poskočil zhruba o 70 km a na cestě bych 
byla dvě hodiny...
   Moje představa objížďky je asi následující: U Klailů, "našich spolčác-
kých rodičů" ve Skvrňanech, bych si vyžádala požehnání na cestu a roz-
jela bych se k Sálům do Záluží. Snad bych zastihla Radku v obležení 
jejích chlapců Honzíka a Kuby vyžadujících velkou část její pozornos-
ti. V případě, že bych se předem ohlásila, možná by mi přišel otevřít 
džentlmen Tonda v bílé košili s kravatou a svátečních kalhotech, ale 
tatínek Pavel by se nejspíš nedal vyrušit od práce na domě. Z tohoto 
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nejnověji obývaného domu bych vyrazila domů do Zruče - Sence, kde 
bych musela mít dopředu řádně nahlášeno, proč si jen tak jezdím po 
okolí Plzně a nevykonávám obvyklé taxikářské maratony s dětmi. Ště-
pánka a Klárka by asi nebyly doma a užívaly by si na nějaké mimoškolní 
aktivitě, Matěj, ležíc ve své posteli, by ani nepostřehl, že jsem doma 
a Radim by byl nejspíš u svého pracovního notebooku nebo by si brn-
kal na kytaru. Takže nejvíc by měl o mě zájem náš psík Kuky, který by asi 
nepochopil, že ho nevezmu raději na procházku. Od nás mám dobře 
nacvičenou trasu do Doubravky k Bradům, kam často zajíždíme před 
čtvrtečním spolčem, abychom s sebou popovezli Janu. Přemek, dovolí-
-li mu to pracovní vytížení a fyzická kondice, jezdí na spolčo po vlastní 
ose. Jenda s Terezkou a Klárinkou, vždy, když je spolčo u nich doma, 
s námi vstupují do modlitby, zatím jen svou přítomností, ale někdy 
ovlivní výběr úvodních písní a postupně se vytrácí do svých postýlek. 
Z praktických důvodů bych asi dál pokračovala do Starého Plzence ke 
Koňaříkům. Marek ochotně ochotničí a čtvrtky má již léta obsazené. Ale 
letos má i Petra "sabatický" rok, protože sbírá síly do své práce ve školce. 
Péče o Kubu, Jonáše, Samuela i Johanku také vyžaduje, aby Petra byla 
posílena dostatečným spánkem. Jsou s námi tedy alespoň v modlitbě. 
Na zbytkách ve Štěnovicích bych očekávala otevřenou náruč, v níž jsou 
obvykle houpány tři princezny Johanka, Rozárka a Lidunka. A vlastně 
bych ani nemusela řešit, zda jde o náruč Honzy nebo Veroniky, protože 
v každé z nich by mi bylo krásně. S největší pravděpodobností by tam 
ovšem byla náruč jen jedna, protože v té druhé by se konejšil některý 
z malých nemocničních pacientů. Ale to už bych vůz obrátila směrem 
k Plzni Doudlevcům a ještě před hřbitovem bych se musela zastavit 
v Krásné ulici. V ulici plné Růžových poupátek. Potěšila bych se s neu-
stále se smějícími Barborkou a Honzíkem, Kačenka by se určitě podělila 
s novými slovíčky nebo písničkou a Vojta by možná fouknul do baskří-
dlovky a tatínek Martin by mě s radostí pohostil nějakou kulinářskou 
dobrotou,  kterých umí Růženka nespočet. Jen dobré víno bych musela 
odmítnout, abych se mohla dál vydat na trať. Slovany jsou poměrně 
hustě osídleny.  U Kotěte by se nejvíc líbilo našemu Matějovi (podle něj 
je to nejlepší rodič na světě), protože by se mohl přidat do hráčského 
doupěte k Míšovi, Martínkovi a Prokůpkovi. Poblíž mají svůj byteček 
Dáša a Libor Pavlíkovi,  které bych nemohla minout. Jejich Klárka by se 
mě asi styděla a Ondru a Štěpána nějaká teta nevyruší. Pak bych se ještě 
na chvíli vtěsnala do Liščího doupěte ke Kačence a Bernadetce, mož-
ná bych zahlédla někoho z větších dětí, ale určitě bych ráda poseděla 
v rozhovoru či modlitbě s Kristýnou a Zbyňkem. Z posledních sil bych 
ještě uzavřela krasojízdu u Věrky a Honzy. Jejich děvčátka Terezka, Ve-
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runka a Káťa by mi určitě předvedly, co nového umí jejich morče a třeba 
i co umí nového ony. Posilněna hrstkou oříšků a křížal od Veverky, una-
vená, ale šťastná bych dorazila domů ke svému Radimovi. A určitě bych 
mu všechno vyprávěla ještě mnohem podrobněji.

Hanka Tlustá

otevřené společenství

   Jsme společenství 11hlavé, scházející se již rok a čekající s otevřenou 
náručí na každého, kdo touží… (slovy Luboše) 
   Komu se mám svěřit? Přece Kristu. Kristus je živý v našich bratrech 
a sestrách. Tedy svěřím se i jim. 
   Mám číst Písmo. Komu však řeknu, o čem čtu? Přece Otci! Otec má 
v rodině mnoho synů a dcer. Tedy povím o mém čtení bratrům
a sestrám. 
   Máme se modlit spolu s Duchem svatým. Jak se s ním však setkám? 
Přece v kapli, kde jsou moji bratři a sestry. Tedy budu se modlit s nimi. 
   Abychom se setkali, je třeba být za nezamčenými dveřmi. 
   Abychom mohli společně rozjímat, musíme být menší, jak ti druzí. 
   Abychom se mohli s důvěrou svěřovat, je třeba dát Kristově lásce 
přednost před lidskou pravdou.   
   Scházíme se každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci od 19.30-22h. Přijít můžeš 
i v průběhu.
   Kontakt: M. Jakoubková 777 121 593, jakoubci@seznam.cz 
     Luboš F. Kolafa 

lahashem

   Naše společenství vzniklo před pěti lety. Původně bezejmenné a k úče-
lu vyučování modlitby tancem. Jeho zakladatelkou je Janička Řezníčko-
vá. Na první hodině se sešlo dost dobře třicet žen. Jméno jsme dostaly 
asi po dvou letech. To už jsme byly společenstvím, když z původního 
počtu nás zbylo sedm. Nutno podotknout společenství ekumenické. 
Důležitou roli sehrála Mirka Mintálová (dnes už bohužel mezi nás ne-
chodí), která má pro tanec veliký talent a spoustu jich pro nás nastu-
dovala z internetu. V současné době jsme uzavřené společenství deseti 
žen, různého věku, různého stavu. Tato uzavřenost nám umožňuje jít 
do hloubky našeho nitra a vynášet z něj na světlo světa staré rány. Ty 
pak v prostředí bezpečí a jistoty předkládat v tanci Pánu a ve slovech 
svým sestrám. Setkáváme se každý pátek odpoledne a můžeme tak ve 
společenství každý týden prožívat oběť Pána Ježíše, chválit ho a děko-
vat mu tancem. Samozřejmě že naše modlitby pokrývají také ostatní 
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palčivá témata. V poslední době jsme zavedly „týdenní modlitby“ za 
každou z nás. Po celý týden se modlíme za jednu z nás. Za úmysly, které 
nám sdělí. Jednou, někdy dvakrát do roka se setkáváme s tanečním 
společenstvím ze Sušice. Jsou to už naše kamarádky. A jednou ročně 
se snažíme udělat jednodenní taneční cvičení pro ostatní ženy. Vloni 
v Domečku se nás sešlo ke třiceti. A jaká atmosféra mezi námi panuje? 
To vám může napovědět nedávný mail jedné naší sestry: „Holky, to je 
KRÁSA!! Jsem tak ráda, že se máme!!!.
Kontakt na společenství - Jana Řezníčková: jana.reznickova@gmail.com 

Olga Hokrová

Páteční růženec

   Na páteční růženec chodím necelý rok a jsem moc ráda, že jsem se 
kdysi odhodlala a na svůj první růženec s naší malou dcerkou vyrazila. 
Od té doby se stal růženec pravidelnou součástí našeho pátečního roz-
vrhu, taková klidná chvilka 
v uspěchané době. Je to čas, 
kdy můžeme všechny naše 
starosti i radosti sdílet nejen 
s Bohem, ale i se skupinkou 
skvělý dam a mamin. Vím, 
že nikoho neruší, když si 
dcerka při naší „dospělác-
ké“ modlitbě občas nahlas 
vykřikuje nějakou svou, pro 
nás nesrozumitelnou, mod-
litbičku a „tety“ postupně 
připravuje o jejich růžen-
ce. Nikdo se zde nemračí, 
ba naopak. Vždycky se zde 
dokáže vykouzlit úsměv na 
povzbuzenou, na znamení 
pochopení, sounáležitosti. 
Jsem Bohu vděčná, že mi 
kdysi dodal odvahu, abych 
do tohoto společenství přišla, a jsem vděčná i tomuto společenství za 
to, jak nás s otevřenou náručí přijalo. Doufám, že ten klid, pohodu a lás-
ku, který každý pátek z růžencového setkání čerpám, dokážu alespoň 
maličko šířit dál. 
Kontakt: Miriam Svobodová, m.sv@volny.cz

Jarka  Hasnedlová
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sPoleČenstVí mládeŽe

kamení

   „I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abys-
te byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro 
Ježíše Krista. Neboť v Písmu stojí: „Hle, kladu na Siónu kámen vyvo-
lený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben“. (1 Pt 2,5-6) 
   Jsme Kamení, společenství 10 mladých křesťanů (+externí členo-
vé), které si Pán vybral a postavil z nich maličký chrámek, který má 
i přes svou maličkost obrovskou cenu, vždyť uprostřed něj pře-

homeless

   Společenství Homeless vzniklo jako volné pokračování skupinky, která 
se připravovala na svátost biřmování asi v roce 2008. Složení spolča se v 
průběhu let obměňovalo, někteří původní členové odešli, jiní zase při-
zvali své partnery a partnerky. Náplní bylo dlouhou dobu scházení se 
v Domečku ke společné modlitbě a povídání o různých tématech. Po-
slední roky se ale forma scházení proměnila, zejména proto, že mnozí 
z nás už mají děti. Scházíme se jednou za dva týdny vždy u někoho doma, 
rádi si popoví-
dáme o věcech 
z  běžného ži-
vota, společně 
se modlíme a 
čteme nedělní 
texty. 
   Společenství 
Homeless má 
20 členů, ale 
obvykle se nás 
schází kolem 
deseti, podle 
toho,  jak  to 
škola, práce či děti dovolí. O prázdninách jsme strávili týden s našimi ro-
dinami v Těnovicích, v květnu plánujeme společnou duchovní obnovu 
a v létě se chystáme na týden do Horní Blatné.

Kačka a Tomáš Křížkovi
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bývá sám Pán, On je základním kamenem. Postavil si z nás svůj 
dům a jako při stavbě z  kamene musel každý jediný kámen peč-
livě zkoušet a otáčet, aby co nejlépe pasovaly. Naše animátor-
ka je Bětka Kalábová. Scházíme se každý první den v týdnu, tedy 
v pondělky, které bývají nejnáročnější. Modlitbou a společně stráve-
ným časem se podpoříme do nového týdne. Rádi se sdílíme s ostatními 
lidmi a děláme radost (například zpíváme seniorům v domově důchod-
ců). Prostě a jednoduše se snažíme být tím kamením. :)

Johanka Černá

společenství jeB

   Společenstí JEB je skupinka několika mladých lidí kolem osmnácti 
let, vyjímkou je o něco málo starší bratr Bonaventura, který se k nám 
nedávno připojil. Scházíme se každou středu od 18.15 v Domečku. 
Během našich setkání se obvykle krátce pomodlíme, a pak se bavíme 
o čemkoliv, co nás zajímá. Jednou za měsíc máme speciální modlitební 
spolčo, které je celé věnováno modlitbě. Občas také vyjedeme někam 
do přírody (například Alpy minulé léto). Ještě bych rád dodal, že toto 
společenství vděčí za svůj vznik hlavně Kačce a Tomášovi Křížků, kteří se 
o nás dlouho starali a připravili pro nás spoustu skvělých zážitků. 

Jajgl (Jenda Peroutka)
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Chotíkov 
   Obec Chotíkov patří k území naší farnosti od r. 2012, duchovním správ-
cem se od září 2014 stal br. Bonaventura, vystřídal tímto br. Dominika.
V roce 2014 proběhla další etapa opravy střechy kostela v Chotíkově, 
která byla financována z dotací (140 000 Kč) a z vlastního podílu farnos-
ti (14 000 Kč).

modlitební skupinka - modlitby matek 
   Již devátým rokem se pravidelně každý týden schází v Chotíkově sku-
pinka žen k modlitbám za děti, za rodiny a sebe navzájem. Modlí se 
společně podle spirituality mezinárodního hnutí Modlitby matek, které 
v roce 2015 oslaví 20 let své existence. Chotíkovská skupinka od roku 
2010 každým rokem organizuje společná setkání a duchovní rekolek-
ce pro ostatní skupinky žen z celé plzeňské diecéze. Stále se učí větší 
důvěře a skutečné odevzdanosti Bohu, a to nejenom při odevzdání  
koleček se jmény svých dětí do košíčku umístěného pod patou kříže, 
který symbolizuje  otevřené ruce Pána Ježíše. Kolečka se jmény dětí 
symbolizují naše sjednocení v Pánu.  Při diecézním setkání v březnu 
2014 jsme přivítaly nově zvolenou národní koordinátorku Markétu Klí-
movou z Brna. Setkání doprovázel svou přednáškou P. M. Sedloň OMI, 
mluvil o  novém  vitamínu pro zdravý duchovní život s označením V – to 
jest vděčnost, jeho přednáška byla pro nás velkým povzbuzením.
   V říjnu 2014 pomáhala naše chotíkovská skupinka v Praze při organi-
zaci Národní konference Hnutí  MM (10. - 12. října), která se koná jednou 
ročně od pátku do neděle, poprvé mělo toto setkání premiéru v Praze, 
dosud se konala konference vždy na Moravě, v Brně. Díky tomu, že se-
tkání bylo v Praze, účastnilo se jej větší množství žen právě z plzeňské 
diecéze. Při této konferenci skládala opakovaně slib pro službu v MM  
pro plzeňskou diecézi oblastní koordinátorka Klára Hrušovská z chotí-
kovské skupinky. 
   V roce 2014 jsme společně organizovaly Noc kostelů v Chotíkově, do 
které se zapojily sborovým zpěvem žáci Základní školy v Chotíkově 
a za finanční podpory obce Chotíkov se  uskutečnil překrásný koncert 
žesťového kvintetu. Na závěr roku 2014 se skupinka sešla společně i s 
P. Bonaventurou, aby pomohla s přípravou slavnostního novoroční-
ho oběda pro mladé účastníky mezinárodní konference hnutí TAIZÉ, 
kteří byli ubytování ve farnostech Stodůlky a Nové Butovice v Praze 
a společně maminky na Nový rok oběd odvezly z Chotíkova do Prahy 
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   Farnost podporuje modlitbou a prací Komunitu NOE, která vzešla 
z farnosti, založena byla v dubnu 1998, své aktivity vytváří v obci Holo-
střev u Stříbra. Hlavním posláním komunity je působení v duchu misie 
a preevangelizace. Hybným motorem komunity je jáhen Elva Robert 
Frouz, který se svou ženou Markétou, dětmi a okruhem přátel a přízniv-
ců vytváří místní „přístav“. Díky aktivitě komunity, která působí na staré 
barokní faře, je život v bývalých Sudetech zajímavější nejen o duchovní, 
ale také o kulturně-společenské a vzdělávací akce.  V roce 2014 se konal 
tradiční hudební a divadelní festival HOLOSTOK, Velká letní Schóle, 
Promítání u kamen, v obci byla vysvěcena opravená kaplička, proběhl 
masopustní průvod atd. Komunita se podílela na rozvoji života v obci 
a regionu – fara hostila i mnohé pobyty organizovaných skupin, např. 
skautských oddílů, duchovní obnovy dětí a mládeže, tradiční „Opékání 
animátorů“ apod., fara je otevřena všem, kdo teprve hledají a těm, kteří 
už jsou na Cestě….

VZděláVaCí Programy laiků farnosti
V rámci vzdělávání laiků probíhaly programy:

denní tichá chvíle - týdenní rozesílání denního vybraného liturgické-
ho úryvku s komentářem. Stálá nabídka dotazů a sdílení s někým ze 
skupiny. (12 účastníků)

Příprava na nedělní liturgii – obdobný způsob pro nedělní liturgii 
(14 účastníků)

studium dokumentů katolické církve:

1. radost evangelia – Evangelii gaudium - exhortace papeže Františka 
- akutní výzvy papeže Františka jak žít a jak zvěstovat evangelium. Do 
konce roku 2014 jsme se dostali k odst. 126, vytrvávalo 10-12 účastníků. 
Předpokládané dokončení studia je konec školního roku 2014/15.

holostřevy -  komunita noe

do Komunitního centra sv. Martina a Prokopa v Nových Butovicích, 
kde s několika desítkami mladých lidí z Polska, Ukrajiny, Německa, Slo-
venska atd. prožily milé chvíle nejen u oběda, ale také při závěrečných 
večerních hodinách.

Klára Hrušovská
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2. katechismus katolické církve – průběžné čtení Katechismu – den-
ně cca 15 odstavců podle společného rozpisu. Jde nejen o přečtení, ale 
i pěstování vzájemné pomoci a zodpovědnosti.

   Všechny programy a texty jsou distribuovány jednou nebo dvakrát 
týdně emailem s úvodním slovem, nabízí se možnost sdílení poznatků, 
u studijních programů sestává práce nejen v přečtení, ale i vypracování 
odpovědí na dané otázky. Informace: jan.glac@centrum.cz

Co se dělo kolem  noVÉho  farního 
kostela…
   V roce 2014 – dostali jsme zamítavé stanovisko k Žádosti o výstavbu 
farního centra v Kotíkovské ulici ze strany města Plzeň (Odbor evidence 
majetku MMP), prověřili jsme několik variant další realizace záměru 
„Kostel pro Lochotín“. 
   Z hlediska minimalizace investičních nákladů a velikostně dostup-
ného pozemku se jeví jako optimální pouze výstavba farního kostela 
v blízkosti dosavadního farního centra - „Domečku“ . 
   Ve spolupráci se zástupci ÚMO 1 se podařilo objevit vhodný pozemek,  
v Komenského ulici, poblíž parkoviště u hypermarketu Albert (U Gery). 
Jedná se o tzv. „plochu pro bydlení městského typu“, na základě (zatím) 
pozitivního informativního sdělení odboru stavebně správního Magis-
trátu m. Plzně je tento pozemek vhodný k výstavbě kostela, proto byly 
provedeny další kroky:

1) Představení upraveného záměru zástupcům Biskupství plzeňského. 
Otec biskup František Radkovský jednoznačně záměr podpořil a navrhl 
rozšíření pracovního týmu o pracovníky biskupství z odboru stavební-
ho a právního.

2) Přislíbení financování výstavby kostela ze strany biskupství

3) Získali jsme vyjádření ohledně pozemku ve věci stávající technické 
infrastruktury, tato vyjádření k infrastruktuře na pozemku nejsou v koli-
zi s naším stavebním záměrem,

4) Vypracování urbanistického rozboru pozemku s návrhem pozice 
stavby na pozemku tak, aby respektovala všechny technické podmínky. 
Následná prezentace výstupu zástupcům ÚMO 1.

5) V závěru roku 2014 proběhla schůzka se zástupci činžovního domu 
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v Komenského ul., jako případným účastníkem stavebního řízení o plá-
nované stavbě, kteří náš záměr přijali kladně.

   Cesta za pozemkem je opravdu pro vytrvalce, ale text jedné písně pra-
ví: „Cesty se klikatí, světlo a stín, Pán stále žehná ti, strach neměj s Ním..“    

Za „kostelní skupinku“ Jiří Syrovátka

rok s farností 
leden
• Tříkrálová sbírka (9 skupinek
   koledníků, vybráno 50 350 Kč)
• Běžkování na Šumavě, 
  Březník
• Farní bruslení – Kooperativa, 
  Košutka, 
• Návštěva otce biskupa na
  nedělní mši sv. v Pavilonku 
• 1. laskavé setkání žen - Domeček
• Skautská celooddílová výprava

únor
• Divadelní představení „Sluha dvou pánů“, 
  ND Praha, služebníci farnosti
• Duchovní obnova animátorů skautů 
   a mládeže v Sušici
• Farní večer mládeže
•  „Vesmírný karneval“ v Lochotínském 
   pavilonku
• Slavení narozenin bratří františkánů
• Víkend pro kontemplaci v Holostřevech

Březen
• Duchovní obnova pro ženy -
   „Blahoslavení pražští mučedníci“ 
  s br. Klaretem OFM
• 2. laskavé setkání žen - zdobení
  perníčků pro misijní jarmark
• Misijní velikonoční vyrábění 
  a Misijní jarmark 
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• Dovolená bratří Didaka a Dominika v Alpách                                            
• Novokněžské požehnání br. Eliáše Paseky OFM při mších svatých 
  v Pavilonku

duben
• Postní duchovní obnova mládeže
  (3 věkové skupiny)
• Misijní cesta ředitelky PMD Plzeň-
  ské diecéze Miriam Svobodové 
  do Keni 
• Slavení Velikonočních svátků -
  křest 5 katechumenů při Veliko-
  noční vigilii, Roudná, 
  přijetí 1. sv. přijímání (1 dospělý)
• „Misijní klubko“ v Krkonoších
• 13. taneční večer pro dospělé
   v Pavilonku „Černé a bílé klapky“
• Společná oslava výročí křtu 
  a biřmování těch, kteří přijali tyto svátosti v dospělosti 

květen
• Brigáda na Slavnost sv. Josefa Dělníka v Domečku a Pavilonku 
  + společný oběd
• Pouť farníků - Suché Studánky na Šumavě
• Pouť žen za rodiny na Svatou Horu u Příbrami
• Restituce jako šance,- 4. setkání farnosti, přednáška „ Radost z dávání“ 
   P. Alvaro Grammatica

• Výlet seniorů na Kvildu 
  s br. Juniperem
• Skautská mše sv. v kostele 
  sv. Jiří – Doubravka (br. Didak)
• Provinční volební kapitula
  bratří františkánů, Praha 
• Skautská celooddílová výprava 
• Noc kostelů - kostel Všech
  svatých, Roudná
• Seminář „Jsem žena“ - biblické
  tance

Červen
• První svaté přijímání dětí v Pavilonku 
• SRPŠ - setkání rodičů a příbuzných bratří františkánů 
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• Svatodušní vigilie na Roudné, kostel Všech svatých
• Slavnost Nejsvětější Trojice - Slavnost Communio  v Pavilonku
• Svátost biřmování 
   v katedrále sv. Bartoloměje  
  (8 biřmovanců)
•  „Opékání animátorů“ setkání 
   animátorů na konci školního 
   roku v Holostřevech

Červenec + srpen
• Lodě – skauti
• Katolická charismatická 
  konference v Brně  s br. Didakem
• Prázdninové putování dospělých po Brdech s br. Dominikem 
  a Didakem
• Skautský tábor v Milevu

• Dovolená rodin ve Štěkni 
   s br. Dominikem
•  Dovolená rodin v Horní 
   Blatné s br. Didakem
• Porciunkula - Slavnost Panny
  Marie Andělské (františkán-
  ská slavnost)
• Slavnost Sv. Dominika - mše
  sv. u dominikánů, kázal bratr  
  Dominik
• Dovolená bratří františkánů

                                                                                s rodiči a sourozenci
• Putování na kolech - ministranti s br. Juniperem 
• Pěší pout’ z Forli do Assisi na úmysly farnost (vedl br. Juniper)
•  Řeholní sliby 
  S. Emanuely
  (Kačky Hola-
  nové), Praha
• Prázdninové
  putování mlá-
  deže v Alpách

Dovolená rodin 
ve Štěkni
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Září 
• Oběd animátorů v Domeč-
  ku, br. Bonaventura se ujímá
  vedení animátorů
• Pouť dospělých do Říma 
  (po stopách sv. Petra a Pavla 
  a prvotní církve) - br. Domi-
  nik a br. Didak 
• Návštěva v ZOO křesťanská
  MŠ Kardinála Berana v Plzni
  (br. Didak)
• Poutní mše sv. v Chotíkově,   kostel Povýšení sv. Kříže
• Oslava 70. narozenin Josefa Kaše v Pavilonku
• První řeholní sliby S. Marie Václavy od Neposkvrněné Matky Ježíšovy
  (Denisy Hudíkové) v Klodzku 

říjen 
•  Světový den seniorů - Me-
ditační zahrada, br. Juniper
• Slavení františkánského

  svátku Tranzitus – „ Přechod
  sv. Františka“ v kostele
  Všech svatých na Roudné

• Slavnost sv. Františka - 
kostel Nanebevzetí Panny 
Marie (františkánský kostel)
• Celooddílová skautská 
výprava

• Misijní neděle – slavnostní přijetí 11 dětí do Misijního klubka
• Sčítání návštěvníků nedělních bohoslužeb

listopad
• Slavnost Všech svatých na Roudné
• Výroba adventních věnců v Chotíkově s br. Bonaventurou
• Výroba adventních věnců v Chrástu, „páteční růženec“  
• Kající pouť za Kristem Králem na Prusiny
• Pověřování a požehnání služebníků farnosti na Slavnost Krista krále
• Koncert sester Pachnerových a Elišky Storzerové na Roudné 
  (Slavnost sv. Cecílie)
• Duchovní obnova pro ženy v Domečku - téma „Maria“ 
  (s  br. Bonaventurou)
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• Adventní duchovní ob-
nova pro mládež (3 věkové 
skupiny) 
• Setkání s Mikulášem
  v Domečku – pro děti 
  a rodiče
• Vánoční misijní jarmark
  Koláč pro ženy“ – upečení
  koláče, výtěžek z prodeje
  je určen ženám v tísni
• Oceňování dobrovolníků
   v sociálních službách –
  Anděl 2014 
  (Měšťanská beseda)
• Rozdávání Betlémského
  světla - skauti 
 (katedrála sv. Bartoloměje)
• Štědrý den - tradiční
  zpívání koled v LDN 
  Kotíkovská
• Silvestrovský pobyt 
  skautů s br. Didakem
  v Sušici

restituCe jako šanCe 
   V roce 2013 zahájil moderátor farnosti br. Didak proces, který byl reak-
cí na změny ve financování církví, byl nazván „Restituce jako šance“.  Zá-
měrem této aktivity bylo provést inventuru činností farnosti, zmapovat 
zapojení farníků a možnost jejich služby, preevangelizace.  Ve farnosti 
proběhla čtyři setkání za hojné účasti věřících. Poslední, čtvrté, setkání 
se uskutečnilo v Pavilonku 11. května 2014, hlavním bodem programu 
byla přednáška „Radost z dávání – financování života farnosti“. Předná-
šel P. Alvaro Grammatica (představený Koinonie Jana Křtitele, Litice). 
Následovala diskuse a načrtnutí modelu přispívání farníků na farnost 
a její činnost. 
   Byl stanoven poplatek za akce v Domečku (150 Kč za pobyt v Domeč-
ku, 30 Kč – nocležné), přispění na provozní náklady a vyčísleny příspěv-
ky na některé další aktivity pro dospělé a mládež.
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hosPodaření V roCe 2014
  Provoz farnosti je financován z příspěvků, darů a kostelních sbírek, část provozních vý-
nosů je z pronájmů nemovitého majetku, které tvoří hlavní část výnosů z hospodářské 
činnosti. 

Provozní výnosy v kč hlavní činnost
(pastorace)

hospodářská činnost
(nájmy)

Celkem

Provozní náklady v kč

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Vodné stočné

Opravy a udržování

Ostatní služby

Osobní náklady-mzdy

Daně a poplatky

Poskytnuté dary

Ostatní náklady

Odpisy dlouhodobého 
majetku

Výdaje celkem 

hlavní činnost

161 971,33

123 743,00

25 968,00

161 384,50

267 670,00

14 870,00

2 791,00

84 656,00

40 165,00

164 048,00

1 047 266,83

hospodářská činnost

25 885,00

5 953,00

 

956,00

32 794,00

Celkem

161 971,33

149 628,00

31 921,00

161 384,50

268 626,00

14 870,00

2 791,00

84 656,00

40 165,00

164 048,00

1 080 060,83

Výsledek hospodaření -4 300,32 55 823,00 51 522,68

Tržby z prodeje služeb

Sbírky

Přijaté příspěvky a dary

Úroky

provozní dotace

Výnosy celkem 

144 676,00

734 939,00

3 351,51

160 000,00
 

1 042 966,51

88 617,00

88 617,00

88 617,00

144 676,00

734 939,00

3 351,51

160 000,00
 

1 131 583,51

Číslo bankovního účtu farnosti na provoz: 100 300 2196/5500
Číslo bankovního účtu farnosti na nový kostel: 530 300 2911/5500
Stav konta „kostel pro Lochotín“ k 31. 12. 2014 je 510 258,22 Kč.
Za rok 2014 bylo na příspěvcích a darech na nový kostel vybráno 29 520 Kč. Tato částka je započítána v kladném 
výsledku hospodaření farnosti. Rezerva farnosti tedy není 51 522, 68, ale 22 002,68 Kč.
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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 a Úřadu 
městského obvodu Plzeň 1 za dlouhodobou spolupráci a podporu 
našich aktivit. 
Děkujeme obci Chotíkov za dlouhodobou spolupráci a finanční 
podporu při opravách kostela v Chotíkově.
Děkujeme Ministerstvu kultury ČR, které prostřednictvím Havarijního 
programu spolufinancovalo opravu kostela v Chotíkově.
Děkujeme Vám, farníkům, kdo na provoz farnosti věrně a pravidelně 
přispíváte. 
Děkujeme všem, kdo se na úsilí o stavbu nového farního centra – 
kostela podílejí konkrétní prací, modlitbou i finančně. Prosíme o Vaši 
vytrvalost.
Děkujeme Vám všem, kdo pro farnost jakýmkoliv způsobem pracujete 
a modlíte se za ni. 
Děkujeme Vám, naši nemocní bratři a sestry, kdo za farnost obětujete 
svoje bolesti, nemoci a utrpení.
Děkujeme bratřím františkánům za jejich starostlivost, věrnost 
a osobní příklad života v Kristu. 
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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


