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„Kdo jsme?“
„Na čem nám záleží?“
„Co chceme?“



Milí bratři a milé sestry,
v uplynulém roce jsme se v souvislosti s rozlišováním účelu nového
kostela zamýšleli nad těmi největšími otázkami: „Kdo jsme?“ „Na čem
nám záleží?“ „Co chceme?“
Ačkoli se zdá, že taková základní východiska musí mít každý člověk
a každé společenství vyřešené jako první, dříve, než se o cokoli pokouší
a na jejich základě teprve utváří sebe sama, ve skutečnosti tomu tak nikdy není. Právě ty nejjednodušší a nejelementárnější otázky si musíme
klást stále znovu, protože sám život je prověřuje, a odpověď, i když zní
třeba stejně, není nikdy stejná – její váha je větší o ten kus života, ve
kterém dokázala obstát.
I Ježíš se ptal apoštolů poté, co spolu ušli už pořádný kus cesty: „Za
koho mě pokládáte?“ (Mt 16, 15) a „I vy chcete odejít?“ (Jan 6, 67)
V našem hledání jsem slyšel mnoho odpovědí. Slyšel jsem mluvit
o společenství a rodině, o tichu, o radosti a veselí, o pokání, o přátelství,
o odpuštění, o hudbě, o modlitbě, o hravosti, o svatosti a tajemství…
To všechno je mnoho různých hodnot a cest, anebo jedna jediná: Ježíš
Kristus. On to „všechno ve všech působí“ (srov. 1Kor 12, 6). On je „jediný
Prostředník“ (1Tim 2, 5) a spojuje nás s Bohem, ale také se sebou navzájem. Díky němu a v něm jsme Božími dětmi, ale také pravými lidmi,
bratry a sestrami a údy jednoho Těla (srov. 1Kor 12).
Když se tedy ptáme a odpovídáme, nezapomeňme poslouchat a obohatit se o to, co říkají ti druzí, a všechno to ryzí v sobě oživit. Jak říká
český klasik: „Když už člověk jednou je, tak ať kouká, aby byl…!“ 
Přeji vám Pokoj a Dobro

br. Dominik
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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. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským
Kontaktní osoby:
ThLic. Dominik Daniel Valer
Mgr. Bonaventura Ondřej Čapek
Tel. spojení: 377 521 123 (Domeček), 731 600 097 (Dominik)
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 Lochotína a pak postupně propojené sídlišti Lochotín, Bolevec, Košutka a Vinice. Toto území zhruba pokrývá svojí správou Úřad městského obvodu
Plzeň 1. K farnosti bylo v roce 2012 připojeno území samostatné obce
Chotíkov. V dubnu 2013 proběhlo sčítání členů farnosti. Bylo zjištěno,
že farnost má 378 členů a 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 kostele Všech svatých na Roudné, v domově důchodců a v léčebně dlouhodobě nemocných a v nedaleké obci Chotíkově;
- příprava a oddávání snoubenců, příprava a křty katechumenů, přípravy k dalším svátostem, pohřební obřady;
- péče o společenství věřících;
- výuka náboženství dětí, vedení společenství mládeže;
- péče o seniory;

3

-

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...

Bratři františkáni: Juniper, Bonaventura (v kostýmu), Didak
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Ve farnosti došlo v roce 2016 k personální změně. Od září vystřídal
Didaka, který zde působil 15 let, bratr Dominik. Ten se do farnosti vrátil
po 2 letech z Brna. Komunitu dále tvoří bratři Bonaventura a Juniper modlí se za nás, za naše potřeby, starosti a duchovní zápasy.

Současná sestava bratří františkánů - Juniper, Bonaventura a Dominik

Farní rada
Současná farní rada byla ustanovena pro období 2016-2020 a členové
jsou bratři Dominik, Bonaventura, Juniper. Dalším členem je jáhen Mgr.
Robert „Elva“ Frouz a dále jsou zde členové volení: Mgr. Jana Černá, Ing.
Marie Bočková, MUDr. Martin Pachner a Bc. Josef Storzer. Farní rada se
schází obvykle jednou měsíčně.
Ekonomická rada
Ekonomická rada se schází 2x do roka nebo dle potřeby. Vedoucí ekonomické rady je br. Dominik a dalšími členy jsou br. Bonaventura, Ing.
Marie Bočková, Mgr. Jana Černá a Doc. Ing. Martin Poupa.



AKTIVITY FARNOSTI
Svátosti
V roce 2016 bylo ve farnosti
- uděleno 24 křtů;
- uzavřeny 2 sňatky;
- uděleno 19 svátostí nemocných;
- 8 dětí přistoupilo k 1. svatému přijímání;
- 15 farníků přijalo svátost biřmování.
Sjednocení v modlitbě a postu

Modlitba je největší privilegium, jaké nám Bůh udělil. Máme trvalou
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audienci u Krále králů. Modlitba může měnit dějiny – ty světové i ty,
které píše život každého člověka. Proto se každý měsíc ve farnosti sjednocujeme v modlitbě za různé aktuální potřeby lidí a modlitbu podpíráme postem a adorací na první pátek v měsíci.
„Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém,
dá vám to.“ (Jan 16, 23) „A když se postíte, netvařte se utrápeně…“
(Mt 6, 16)
Úmysly roku 2016:
Za dar víry a vytrvalosti ve víře
Za úctu, věrnost a lásku pro manžele
Za stavbu kostela a za Pavilonek
Za naše město a jeho představitele a za Chotíkov
Za ženy, aby měly laskavá srdce, připravená lásku
přijímat a také dávat
Červen:
Za Holostřevy a za jejich misijní činnost
Červenec: Za odpuštění křivd a uzdravení zraněných srdcí
Srpen:
Za společnou modlitbu v rodinách
Září:
Za rodiny, za vzájemné vztahy, za vztahy s dětmi
Říjen:
Za děti a mládež, za skauty
Listopad: Za bratry františkány
Prosinec: Za služebníky ve farnosti
Leden:
Únor:
Březen:
Duben:
Květen:

Stále pokračují pravidelné modlitby za bratry františkány, tzv.“modlitební stráž“. Každý týden se někdo z farníků denně za bratry modlí.
Modlitba za město Plzeň a za farnost. Každý den ve 21:00 hodin
v modlitbě „Otče náš“ a „Sláva Otci…“ prosíme za naše město, za lidi,
kteří zde žijí i za farnost a svěřujeme vše Pánu do ochrany.
Nový kostel
Farnost již dlouhodobě usiluje o stavbu nového kostela na Severním
Předměstí. Uvažuje se o moderní budově s kapacitou 250 míst k sezení, aby se zde pohodlně vešli návštěvníci hlavní bohoslužby v neděli
od 9 h. V současné chvíli probíhají pouze přípravné práce: dotazování
subjektů, vytipovávání architekta, opatřování finančních prostředků,
usilujeme o získání pozemku atd. Současně se stavbou kostela se počítá s nástavbou patra na Domeček.
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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 území Chotíkova a tak už se stal plně součástí naší farnosti.
V Chotíkově se pravidelně schází skupinka žen hlásících se k mezinárodnímu hnutí „Modlitby matek“. Sjednoceny v modlitbě s matkami z celého světa nejen chrání své děti, ale modlitbou podporují naši
farnost, diecézi, prosí za kněze. V Chotíkově připravují program Noci
kostelů, křížovou cestu, pletení adventních věnců i Tříkrálovou sbírku
a tímto způsobem otevírají dveře kostela i církve všem obyvatelům.



TÝDEN S FARNOSTÍ

NE mše svaté

7:30
9:00
11:00

Chotíkov
pavilonek
pavilonek

PO Gepardi - skaut
Ještěrky - skaut
Vlci - skaut
mše svatá
Cesta - společenství mládeže
Vinaři - společenství dospělých
Příprava na svátosti
Kamení
společenství dospělých

15:30
15:30
17:00
17:30
19:00
18:45
19:00
19:00
19:30

domeček
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domeček
domeček
dle domluvy
domeček
domeček
dle domluvy
p.Ventová

ÚT senioři
LDN-mše svatá+návštěvy
Sboreček
Slovíčko
přípravka k 1.sv.přijímání 1.rok
Jeleni - skaut
mše svatá
adorace
Modlitba otců (1x měsíčně)
Setkání farní rady (1 x měsíčně)

9:30 (1 x za
2 týdny)
14:00
15:45
16:30
16:45
17:30
17:30
19:00
20:00
20:15

domeček
LDN Kotíkovská
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček

ST

„Pokračovačky“-společenství dětí
Medvědi - skaut
Amazonky - skaut
Nelvíčata
Pampelišky - skaut
Přípravka na 1.sv.přijímání-2.rok
mše svatá
kurz křesťanské kontemplace
příprava na biřmování

15:40
16:00
16:00
16:15
16:30
16:30
17:30
19:00
19:00

domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
domeček

ČT

Sedmikrásky - skaut
Divočáci - skaut
mše svatá
Veverky - skaut
večer chval (1x měsíčně)
„Manželata“-společenství dospělých

16:00
16:00
17:30
17:45
19:00
20:15

domeček
domeček
domeček
domeček
domeček
dle domluvy

9:00
15:30
15:45

domeček
domeček
Domov důchodců
Kotíkovská
GFK
domeček
Kostel Všech svatých
domeček

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

16:30
17:30
18:00

Kontakty na společenství
Modlitby otců - 1x za měsíc - Juniper
(juniperjosef@seznam.cz)
Modlitební růžencové spol. - každý pátek dopoledne - Jana Pachnerová
(jpachnerova@volny.cz)
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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)
Společenství a přípravy dětí – br. Bonaventura
(bonaventura@ofm.cz)

45. SKAUTSKÝ ODDÍL POUTNÍCI



Oddíl je od roku 1999 součástí 4. střediska ICHTHYS. Nejvyšší funkci
vedoucího zastává Jiří Těthal, zástupci jsou Josef Storzer, Magdalena
Böhmová, Veronika Štaifová. Oddíl má dvě klubovny, jednu přímo v Domečku a druhou v přilehlé zahradě. Členy oddílu jsou děvčata i kluci
přibližně ve věku od 6 do 18 let. Během školního roku se schází družinky: Rebelky, Jeleni, Ještěrky, Vlci, Pampelišky, Amazonky, Medvědi,
Veverky, Gepardi, Sedmikrásky, Divočáci. Přes rok se pořádá několik oddílových akcí (např.Silvestr, voda, skautská mše, rozdávání Betlémského
světla, celooddílovky…) a vyvrcholením je dvoutýdenní tábor daleko
od civilizace v Milevu u říčky Úhlavky.
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ROK S FARNOSTÍ

Leden
Setkání animátorů dětí a mládeže ● Tříkrálová sbírka ● Farní večer mládeže – Narnie 2016 ● farní běžkování na Šumavě ● Maškarní ples pro
děti

Únor
Farní běžkování na Šumavě ● Popeleční středa ● postní duchovní obnova mládeže
Březen
Postní duchovní obnova pro ženy v Domečku ● tradiční misijní velikonoční jarmark ● Křížová cesta městem ● setkání biskupů Františka
a Tomáše s mládeží ● slavení Velikonoc
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Duben
Skautská mše svatá – kostel Všech svatých na Roudné ● pouť Vinařů do Říma
● obřad svěcení nově jmenovaného biskupa plzeňské
diecéze Mons. Tomáše Holuba

Květen
Květnové společné modlitby k Panně Marii na stanovené úmysly ● pouť
žen na Svatou Horu za rodiny ● Slavnost seslání Ducha svatého - Vigilie
● Slavnost seslání Ducha svatého - biřmování v katedrále ● Slavnost
Communio – společenství

11

Červen
První svaté přijímání dětí ● setkání rodičů a přátel „našich“ bratří františkánů – SRPŠ ● Noc kostelů ● pouť bratrů františkánů do Hejnic ● Volby do Farní rady ● setkání animátorů na konci školního roku v Holostřevech – opékání animátorů ● Zahradní slavnost k 20. výročí vzniku
farnosti
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Červenec + srpen
Skauti na vodě – sjíždění Vltavy ● pouť
po svatojakubské cestě ● pouť bratří
františkánů do Assisi ● farní dovolená
rodin Horní Blatná, Štěkeň a Železná
Ruda ● setkání mládeže s papežem
Františkem v Krakově ● skautský tábor
● vandr pro dospělé Českým lesem
● ministrantský tábor
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Září
Setkání animátorů dětí a mládeže ● pouť – Nové údolí – česko–německé pohraničí ● slavnost Povýšení svatého Kříže v kostele v Chotíkově
- poutní mše ● rozloučení s Didakem - mše
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Říjen
Výjezd katechumenů do Sušice ● Tranzitus a slavnost sv. Františka ●
Světový den seniorů s průchodem Bránou milosrdenství ● Duchovní
obnova farnosti k 20. výročí založení farnosti ● Duchovní obnova pro
mladé manželské páry ● Divadelní představení „Blázen František“

Listopad
Poutní slavnost Všech svatých ● kající pouť za Kristem Králem na Prusiny ● dobrovolní pomocníci ve farnosti-pověření ke službě ● pouť do
Izraele
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Prosinec
Adventní duchovní obnova mládeže ● Mikulášská nadílka pro děti
● skauti-Silvestr na lyžích ● Vánoční misijní jarmark ● duchovní obnova
pro ženy v Domečku ● rozdávání Betlémského světla ● slavení vánočních svátků ● zpívání v nemocnici LDN Privamed
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2016



Hlavní činnost
(pastorace)

Hospodářská činnost
(nájmy)

2 000,00
139 395,00
691 224,00
14,00
233 000,00
167 830,00

80 663,00

82 663,00
139 395,00
691 224,00
14,00
233 000,00
167 830,00

1 233 463,00

80 663,00

1 314 126,00

Provozní náklady v Kč

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

spotřeba materiálu
provoz budov (energie,
vodné,..)
opravy a udržování
ostatní služby
osobní náklady-mzdy
daně a poplatky
odv. sbírky, dary,
solidární odvody,
ostatní náklady
odpisy dlouhodobého
majetku

177 639,00
165 836,00

33 349,00

177 639,00
199 185,00

Provozní výnosy v Kč
Tržby z prodeje služeb
Sbírky
Přijaté příspěvky a dary
Úroky
Provozní dotace
Příspěvky účastníků
pastoračních akcí
Výnosy celkem

Výdaje celkem
Výsledek hospodaření

279 344,00
234 928,00
14 118,00
1 650,00
164 571,00

2 823,00
6 592,00

Celkem

376 824,00
237 751,00
14 118,00
8 242,00
164 571,00
19 412,00
181 327,00

19 412,00
181 327,00
1 238 825,00

42 764,00

1 281 589,00

-5 362,00

37 899,00

32 537,00

Číslo bankovního účtu farnosti na provoz: 100 300 2196/5500
Číslo bankovního účtu farnosti na nový kostel: 530 300 2209/5500
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Farnost na základě rozhodnutí Ekonomické a Farní rady zřídila v roce 2015 tři fondy:
Na nový kostel

stav fondu k 31. 12. 2015

748 793,00

Na nové auto

stav fondu k 31. 12. 2015

363 058,00

Na pořízení a obnovu
dlouhodobého majetku

stav fondu k 31. 12. 2015

92 080,00

Na nový kostel bylo v roce 2016 vybráno 106 220 Kč.



Poděkování
Děkujeme otci biskupovi Mons. Tomáši Holubovi i otci biskupovi Mons.
Františku Radkovskému za duchovní podporu, kterou nám poskytují.
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 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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"Těm, kdo milují Boha, všechno
napomáhá k dobrému." (Ř 8,28)

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

