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„Ať mezi námi není
žádný opuštěný
a vyloučený..."



Bratři a sestry,
při pročítání katechismu mě zaujal výrok sv. Jana Zlatoústého: „Nemůžeš se modlit doma jako v kostele, kde je Boží lid shromážděn, kde se
volání vznáší k Bohu jedním srdcem. Tam je něco víc, jednota smýšlení,
souzvuk duší, svazek lásky, modlitby kněží.“
Při různých setkáních ať už s mládeží nebo s lidmi pokročilého věku
můžeme často narazit na touhu po přátelství, po sdílení dobra, a velmi
bolí, když toto v životě chybí. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Bůh
je jeden, ale není sám, je společenství osob Otce, Syna a Ducha svatého,
Nejsvětější Trojice. Stvořitel učinil člověka také pro společenství: „Není
dobře, že člověk je sám ...“ (Gn2, 18) a udělal mu protějšek – ženu.
Hříchem bylo společenství narušeno. Narušený vztah s Bohem, narušené mezilidské vztahy, narušený vztah ke všemu stvoření a vnitřně je
i narušený ten, který byl stvořen jako koruna tvorstva.
Proto dal Bůh svého Syna, aby z Panny přijal lidskou přirozenost a poslušností až na smrt napravil neposlušnost člověka a znovu vybudoval
zpřetrhané vztahy. Vzkříšený Ježíš přichází ke svým učedníkům, vdechuje jim Ducha svatého a skrze odpuštění hříchů všechno obnovuje.
Tato obnova se odehrává v každé farnosti, kde se Boží lid shromažďuje
k slavení liturgie, posvěcuje se hlásaným Božím slovem a svátostmi
a takto posilněn nese Kristovu lásku ostatním zde žijícím bratřím a sestrám, zvláště chudým a nemocným.
Být křesťanem je opravdu veliké vyznamenání, kterého se nám od
Boha dostalo a je to zároveň krásný úkol: co jsme zadarmo dostali, zadarmo předávat dál. Ať mezi námi není žádný opuštěný a vyloučený.
V Kristu tvoříme živý chrám Boží lásky.
Bratr menší Jan Nepomuk Svoboda
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FARNOSTI



Název:
Sídlo:
IČ:
Založeno:
Zřizovatel:

Římskokatolická farnost Plzeň - Severní Předměstí
Komenského 17, 323 15 Plzeň
64355985
1. 10. 1996
Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň,
zast. Mons. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským
Kontaktní osoby:
ThLic. Dominik Daniel Valer
Mgr. Jan Nepomuk Svoboda
Tel. spojení: 377 521 123
Web:
www.frantiskani-plzen.farnost.cz
Římskokatolická farnost Plzeň – Severní Předměstí se rozkládá v severní části města Plzně a zahrnuje sídliště Lochotín, Bolevec, Košutku,
Vinice a území staré městské čtvrti Roudná. 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 farnost využívá pro své potřeby následující prostory:
Lochotínský pavilon, kostel Všech svatých na Roudné, farní středisko tzv. Domeček (budova 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;
- 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.
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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).

NOVÝ KOSTEL

Lochotínský pavilon, kde se konají nedělní bohoslužby, nedisponuje
dostatečnou kapacitou a není zde instalován standardní liturgický prostor. Farnost a komunita bratří františkánů se rozhodla pro vybudování
nového farního kostela sv. Františka a Kláry v městské části Severní
Předměstí. Projekt je zamýšlen jako dvouetapový. Proto v první etapě
bude cílem projektu realizovat vybudování nového kostela. Ve druhé
etapě by pak mělo dojít k modernizaci Domečku. V současné době
probíhá tvorba stavebního programu.
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FARNOST - SLOŽENÍ



Bratři františkáni...
V září 2017 odešel bratr Bonaventura do svého nového působiště v Praze a novou posilou naší farnosti se stal bratr Jan
Nepomuk z františkánské komunity v Uherském Hradišti.

Nová sestava bratří františkánů - Jan Nepomuk, Dominik a Juniper

Farní rada
Současná farní rada byla ustanovena pro období 2016-2020 a členové
jsou bratři Dominik, Juniper a Jan Nepomuk. Dalším členem je jáhen
Mgr. Robert „Elva“ Frouz a dále volení členové: 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 Ing. Marie Bočková,
Mgr. Jana Černá a Doc. Ing. Martin Poupa.
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AKTIVITY FARNOSTI
Svátosti
V roce 2017 bylo ve farnosti
- uděleno 14 křtů;
- uzavřeny 3 sňatky;
- uděleno 12 svátostí nemocných;
- 8 dětí přistoupilo k 1. svatému přijímání;
- 8 farníků přijalo svátost biřmování.

Sjednocení v modlitbě a postu
Modlitba je největší privilegium, jaké nám
Bůh udělil. Máme trvalou 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)
Stále pokračují
pravidelné modl i t by z a b rat r y
františkány, tz v.
“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.

6



TÝDEN S FARNOSTÍ
NE mše svaté

7:30
9:00
11:00

Chotíkov
Pavilonek
Pavilonek

PO Tučňáci - skaut
Rebelky - skaut
Vlci - skaut
Amazonky - skaut
přípravka k 1. sv. přijímání - 1. rok
mše svatá
Vinaři - společenství dospělých
katechumenát (příprava na křest)
Cesta - společenství mládeže

15:30
15:30
16:30
16:30
16:45
17:30
18:30
18:30
19:30

Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček

9:30
14:00
15:45
15:45
16:30
16:30
16:45
16:45
17:30
18:30
20:00

Domeček
LDN Kotíkovská
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček

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

Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
Domeček

16:15
17:00

Domeček
Domeček

17:30
18:20
19:00
20:00
20:15

Domeček
Domeček
Domeček
Domeček
dle domluvy

ÚT

senioři (1 x za 2 týdny)
LDN-mše svatá
Sboreček
Slovíčko
Ještěrky - skaut
Lišky - skaut
Sýkorky - skaut
příprava k 1.sv. přijímání - 2.rok
mše svatá
setkání farní rady (1 x měsíčně)
Modlitba otců (1x měsíčně)

ST Medvědi - skaut
Pampelišky - skaut
Pokračovačky
Jeleni - skaut
Ptáček
mše svatá
Mana - společenství
kurz křesťanské kontemplace
ČT

příprava na biřmování
Divočáci, Sedmikrásky, Veverky, Gepardi
- skaut
mše svatá
sbor
adorace (když není večer chval)
večer chval (1x měsíčně)
Manželata - společenství dospělých
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PÁ Modlitba růžence
Pamegeam
mše svatá + návštěvy

9:00
15:45
15:45

fotbálek
biblické tance
adorace (1. pátek v měsíci)
úklidy Domečku a Pavilonku

16:30
17:30
18:00

Domeček
Domeček
Domov důchodců
Kotíkovská
GFK
Domeček
Kostel Všech svatých

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 iTříkrálovou sbírku
a tímto způsobem otevírají dveře kostela i církve všem obyvatelům.


Kontakty na společenství
Modlitby otců - 1x za měsíc - Juniper
(juniperjosef@seznam.cz)
Společenství Mana - 1 x týdně - Juniper
(juniperjosef@seznam.cz)
Společenství Vinaři - 1 x týdně - Nepomuk
(nepomuk@ofm.cz)
Modlitební růžencové spol. - každý pátek dopoledne - Jana Pachnerová
(jpachnerova@volny.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)
Společenství a přípravy dětí – Dominik
(dominik@ofm.cz)
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45. SKAUTSKÝ ODDÍL POUTNÍCI



Skautingem k šťastnému životu
Na univerzitách v Edinburghu a Glasgow byl proveden vědci výzkum,
který dokázal, že skauting může v dospělosti pomoci lépe se vypořádávat se stresovými situacemi. Profesor Robert Mitchell uvádí, že tento
pozitivní přínos je pravděpodobně způsobený povahou skautských
aktivit. Získávání nových dovedností, učení se, jak být členem kolektivu
a společně čelit různým výzvám…
Přes rok se pořádá několik oddílových akcí (zdroj „…očima Poutníků“).

...Malá mlsná opice
Malá mlsná opice je závod pro vlčata
a světlušky. Je to soutěž, při níž si každý z našich nejmenších může ověřit
své dovednosti a porovnat je se členy
ostatních oddílů. Letos se jí za náš oddíl zúčastnily Rebelky, které se umístily
na 2. a 5. místě. ...
...Náš Bruno
V roce 2008 adoptovalo naše středisko ICHTHYS chlapce z Keni a od té
doby mu v jeho životě finančně pomáhá. S Brunem si pravidelně dopisujeme a učíme se ho alespoň takhle na dálku trochu poznat. Letos jsme se
rozhodli, že bychom Bruna chtěli potěšit drobným dárečkem. ...
...Letní skautský tábor
Rok se s rokem sešel, a my jsme opět vyrazili na čtrnáctidenní letní tábor, který se již tradičně konal na našem tábořišti poblíž vesničky Milevo
u Kladrub. Tentokrát nás přivítala Pevnost Boyard spolu s jejím strážcem
Otcem Furou. Ve čtyřech týmech jsme během nabitého, ale zábavného
programu bojovali o poklad Pevnosti Boyard. Na táboře jsme si kromě
her užili i koupání v tůňce, večerní táboráky, spaní v lese i v teepee nebo
stanech a samozřejmě i spoustu legrace. Tábor se moc povedl a těšíme se
na příští rok. ...
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...Celostředisková výprava
Kolik má naše středisko doopravdy členů si člověk úplně neuvědomí, dokud nemá tu možnost je vidět všechny pohromadě. Již při pátečním srazu
na nádraží jsme bez problémů zaplnili většinu hlavní haly. Společný víkend
jsme opět strávili ve skautské klubovně ve Strakonicích. Tentokrát jsme
cestovali skautskou historií. ...
...Betlémské světlo
Každoročně se členové
našeho střediska podílejí na
roznášení tzv. betlémského
světla, které se stalo jakýmsi
symbolickým poslem míru
a připomínkou narození Ježíše Krista v době Vánoc. ...

10

Oddíl POUTNÍCI je od roku 1999 součástí 4. střediska ICHTHYS. Nejvyšší funkci vedoucího zastává Jiří Těthal, zástupci jsou Josef Storzer,
Magdalena Těthalová, 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: Lišky, Sýkorky, Tučňáci,
Rebelky, Jeleni, Ještěrky, Vlci, Pampelišky,
Amazonky, Medvědi,
Veverky, Gepardi, Sedmikrásky, Divočáci.
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ROK S FARNOSTÍ
LEDEN MODLITBA za Boží vedení při budování kostela

 Setkání animátorů dětí a mládeže  Tříkrálová sbírka Generální
vizitace bratří  Farní běžkování

ÚNOR MODLITBA za rodiny, vztahy mezi rodiči, rodiči a dětmi
a mezi sourozenci

 Farní večer mládeže  Farní běžkování Jarní prázdniny Horní Blatná
 Maškarní ples dětí "Večerníček"  Mše s otcem biskupem Tomášem

Náš letošní dětský karneval byl plný Večerníčkových postaviček – už
u vchodu nás vítaly víly z Pampelišek a po kavárničce pobíhali Ferdové
Mravencové z družinky Sedmikrásek. U vstupenek seděli Pat a Mat a kávu
nám uvařili Křemílek s Vochomůrkou…
Veronika

BŘEZEN
MODLITBA za všechny, kdo prožívají
jakýkoliv druh osobního bankrotu
 Postní duchovní obnova pro ženy
v Domečku  Tradiční misijní velikonoční jarmark  Duchovní obnova pro
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mládež  Duchovní obnova pro ženy  Ministrantská brigáda v Hájku
 Misijní klubko – povídání o životě v Ugandě

DUBEN MODLITBA za katechumeny
a novokřtěnce

Křížová cesta městemSlavení Velikonoc Návštěva u sestry Václavy v Klodsku Skautská mše v kostele Všech svatých

KVĚTEN MODLITBA za bratry

františkány a kapitulu

 Svátek práce  Brigáda v Domečku
a Pavilonku Pouť žen na Svatou Horu
za rodiny  Pouť seniorů na Svatou
Horu Františkánská provinční kapitula
Diecézní setkání ministrantů v Teplé
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ČERVEN

MODLITBA za mír na celém světě a mír v našem srdci

 Slavnost seslání Ducha svatého - Vigilie Slavnost seslání Ducha
svatého - biřmování v katedrále Slavnost farního společenství - Communio  První svaté přijímání dětí  Setkání rodičů a přátel „našich“
bratří františkánů - SRPŠ  Noc kostelů  Zahradní slavnost  Setkání
animátorů na konci školního roku v Holostřevech - opékání animátorů
 Koncert pro kostel Všech svatých na Roudné - roudenský rodák Jan
Šafr z Kanady
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ČERVENEC + SRPEN
 farní dovolená rodin Horní Blatná a Štěkeň  skautský tábor  Alpy pro mládež
– Stubaital  vandr Slovensko 2017 výprava do Benátek – průvodce br. Bonaventura  pouť do Assisi  ministrantský tábor
 rozloučení s bratrem Bonaventurou

Naše skupinka putovala
s bratrem Dominikem. Bylo
nás sedm statečných. Zažili jsme v horách snad všechen druh možného počasí – slunce tak silné, že se kdekomu z nás zapalovala (nejen) lýtka, déšť,
který porazil i naše neprodyšné pláštěnky, vítr, který nás na vrcholu jedné
hory překvapil svou udatností, a také lezavou zimu, jež nám občas bránila
v noci ve stanech usnout…
Péťa
Pouť ve stopách sv. Františka po
místech spojených s jeho životem
byla pro mne výjimečná – s přibývajícím věkem si stále víc uvědomuji, a jsem za to Pánu vděčný,
velký dar dobrého společenství,
čehož se mi v naší farnosti bohatě
dostává a taktéž se mi vrchovatě
dostalo na této pouti …
Milan
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ZÁŘÍ

MODLITBA za děti a mládež

 Zápisy dětí do nábožek a družinek skautů  Setkání animátorů dětí
a mládeže  Slavnost Povýšení svatého Kříže v kostele v Chotíkově poutní mše

ŘÍJEN MODLITBA za dar víry pro nevěřící
 Modlitby beze slov (koncert)  Tranzitus a slavnost sv. Františka
 Světový den seniorů  Duchovní obnova pro mladé manželské páry
 Ministrantská brigáda v Hájku  Misijní neděle

LISTOPAD

MODLITBA za naše zemřelé

 Poutní slavnost Všech svatých  Kající pouť za Kristem
Králem na Prusiny  Pověřování služebníků
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PROSINEC MODLITBA za dar života, přijetí dětí a lásku
mezi mužem a ženou

 Adventní duchovní obnova mládeže  Mikulášská nadílka pro děti
 Vánoční misijní jarmark  Duchovní obnova pro ženy v Domečku
 Rozdávání Betlémského světla  Slavení vánočních svátků  Zpívání
v nemocnici LDN Privamed Podepsání memoranda o spolupráci biskupství a farnosti na stavbě kostela
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2017
Hlavní činnost
(pastorace)

Hospodářská činnost
(nájmy)

500,00
110 789,00
511 454,00
1187,55
285 970,00
299 347,00

132 204,00

132 704,00
110 789,00
511 454,00
1187,55
285 970,00
299 347,00

1 209 247,55

132 204,00

1 341 451,55

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

154 312,00
143 377,37

25 026,63

154 312,00
168 404,00

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

Náklady celkem
Výsledek hospodaření

242 707,00
336 477,80
25 400,00
15 276,61
197 873,00

Celkem

242 707,00
340 539,80
25 400,00
16 503,61
197 873,00

4 062,00
1 227,00

27 848,00
125 319,00

27 848,00
125 319,00
1 268 590,78

30 315,63

1 298 906,41

-59 343,23

101 888,37

42 545,14

Investiční fondy – stav k datu:

1. 1. 2017

31. 12. 2017

Nový kostel		

748 792,52

975 392,52

226 600,00

Nové auto		

363 058,00

608 998,00

245 940,00

Pořízení a obnova
dlouh. majetku

92 080,00

163 290,00

71 210,00
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obrat

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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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

