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Slovo úvodem
Milí farníci,

ohlížíme se za dalším uplynulým rokem našeho společenství a pestrá škála fotografií
nám připomíná, jak mnoho jsme toho společně prožili, a jak široká je různost skupin
a činností, které mezi námi existují a zároveň
zůstávají vzájemně propojené jediným zdrojem a jediným cílem, jímž je víra v našeho
Pána Ježíše Krista a bohatství života a radosti, které z ní plynou.
Nejvíce se nám připomínají mimořádné zážitky a události, jako jsou
veliké liturgické slavnosti: Vánoce, Velikonoce, křty dětí i dospělých,
první Svaté Přijímání; ale také události lidského společenství: skautský
tábor, farní dovolené, Alpy, plesy a akce pro děti… To všechno je plné
povzbuzení a silných prožitků, které nás povzbuzují a posilují i v těch
zbylých, všedních dnech.
Já se ale domnívám, že těžiště se nachází právě v té většině dnů všedních, v nichž se sytíme každodenním chlebem modlitby, Božího slova
a života z nich vycházejícího. O to se dělíme v rodinách i v nejrůznějších
společenstvích, která se scházejí v naší farnosti – od předškolních dětí
po seniory – a to je důvod, proč i ty mimořádné události nejsou jen rekreací, výletem, dovolenou, ale také občerstvením ducha.
Chci osobně poděkovat vám všem, kdo jste mi v tomto roce pomohli
nést nelehké břemeno „farářské“ služby a obětavě jste se zapojili a ujali
se organizace, vedení či pomoci při některé z mnoha farních aktivit
a akcí (stavba kostela, příprava na svátosti a učení náboženství, vedení společenství, duchovní obnovy, farní dovolené, noc kostelů, skaut,
plesy, akce pro děti atd.). Je toho příliš mnoho, abychom to zvládli my
bratři a některé věci ani neumím nebo už na ně nemám kapacitu, pokud
nechci zanedbat svou duchovní službu, kterou stále považuji za svou
nejvyšší prioritu.
Ať vám všem a každému zvlášť žehná Pán!
+ Dominik Valer OFM
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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 byla v roce 1996
zřízena na území městského obvodu Plzeň 1. K farnosti bylo v roce 2012
připojeno území samostatné obce Chotíkov.
Dle sčítání farníků z roku 2013 má farnost 378 členů a věkový průměr
členů farnosti je zhruba 35 let. V současné době farnost využívá pro své
potřeby 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.

2. Podpora dobrovolných aktivit
- prostorové a duchovní zázemí pro skautský oddíl;
- výchova vedoucích skupin dětí a mládeže;
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- 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).

PŘÍPRAVA STAVBY NOVÉHO KOSTELA
Na konci roku 2017 jsme od města získali do výpůjčky pozemek pro
budoucí stavbu kostela a zastupitelé
města schválili záměr směny za jiné
pozemky, které jsou ve vlastnictví farnosti. Hlavním úkolem pro další rok
se tak stal výběr architekta a příprava
studie kostela. Proto jsme oslovili několik architektonických kanceláří,
které již mají se sakrálními stavbami zkušenosti, a vyzvali je k vytvoření
návrhu.
Získané návrhy byly představeny farnosti a farníci měli možnost se
k nim vyjádřit. Výběr návrhu pak uskutečnila komise složená ze zástupců bratří františkánů, pastorační a ekonomické rady farnosti, stavební
skupinky, zástupců navržených farníky a moderátora farnosti br. Dominika. Jako konzultanti byli přizvání otec biskup Tomáš, provinciál br.
Jakub a Ing. Arch. Josef Pleskot. Výběr pak potvrdil br. Dominik a pastorační rada farnosti. Mezi kritéria výběru patřilo kromě stavebně-architektonického a liturgického hlediska také naplnění potřeb farnosti
i mimo mši sv. a spolupráce s architektem. Na základě stanovených
kritérií byl z šesti návrhů vybrán návrh plzeňského Ateliéru Soukup Opl
Švehla.
Dalším krokem přípravy bylo zpracování připomínek a podnětů, které
k tomuto návrhu vzešly z procesu výběru (z nichž asi nejvýraznějším
bylo otočení dispozice o 180°) a zjednání Diecézní liturgické komise, jíž
byl návrh představen. Do konce roku jsme se několikrát s týmem architektů sešli a diskutovali jednotlivé úpravy a podrobnější rozpracování
návrhu. Výsledná studie byla prezentována v listopadu a pak ještě jednou upravena na základě připomínek farníků. Nyní nás čeká příprava
dokumentace pro územní řízení a aktivní komunikace s veřejností.
					
M. Mariňáková
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Bratři
františkáni
Složení komunity bratří františkánů, která má
na starosti správu farnosti, se v roce 2018 neměnilo. Zůstávají s námi
tedy nadále Dominik
Daniel Valer, Nepomuk
Jan Svoboda a Juniper
Josef Oravec.

Farní a ekonomická rada
Stejně i farní rada zůstala beze změny a jejími členy jsou bratři Dominik, Juniper a Jan Nepomuk, 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 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.

Duchovní život farnosti
V roce 2018 bylo ve farnosti uděleno 19 svátostí křtu, z toho 3 dospělým katechumenům, a 10 prvních svatých přijímání. 2 farníci přijali
svátost biřmování. Bylo uzavřeno 5 sňatků.
Každý den v 21 hod se farnost spojuje v modlitbě za město, ve kterém
žijeme, za požehnání pro místa na území naší farnosti a zdejší obyvatele. Každý měsíc se také modlíme za konkrétní úmysl, na který pamatujeme především během adorace, která probíhá vždy první pátek v měsíci
v kostele Všech Svatých na Roudné.
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Týden s farností
V pracovní dny se v Domečku střídá mnoho aktivit pro děti, dospívající
i dospělé. V roce 2018 se zde scházela 4 společenství mládeže, 3 skupiny výuky náboženství spojené s přípravou ke svátostem, 3 společenství
dospělých a 4 modlitební společenství. Kromě toho farnost poskytuje
zázemí pro zájmové aktivity jako je například dětský sbor. Jedenkrát
za měsíc se zde dále schází společenství seniorů, probíhají zde setkání
ministrantů, modlitby otců a další.
Nedílnou součástí farnosti je společenství věřících v Chotíkově. Zde
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 farníci také připravují program Noci kostelů, Křížovou cestu, pletení adventních věnců i Tříkrálovou sbírku a tak
otevírají dveře kostela i církve všem obyvatelům.

Skautský oddíl
45. oddíl Poutníci, který je již od roku 1999 spjatý s životem farnosti,
měl v uplynulém roce 118 členů scházejících se v 9 skupinách. Do oddílu chodí chlapci i děvčata nejen z farnosti, ale také z jiných církevních
sborů a nebo bez vyznání. Proto se stal výjimečným ekumenickým
a evangelizačním prostředím.
Jako každý rok v oddíle proběhlo mnoho výprav, ať už skupinkových,
či celooddílových a letní tábor. Jako každý rok se oddíl spolu s celým
střediskem zapojil do organizace, přivezení a rozdávání Betlémského
světla během Vánoc.
„…dne 15. 12. z našeho střediska vyrazila 8-členná skupinka na slavnostní ceremoniál do rakouského Linze, kde oficiálně za Českou Republiku
převzala Betlémské světlo… náš oddíl zajišťoval i rozvoz na trase Brno-Plzeň. Cesta z Brna byla tou nejkrásnější cestou, jakou jsem zažila. Přišlo
mi to dobrodružné. Na každé zastávce jsme vyběhli vybavení petrolejkou s Betlémským světlem a špejlemi, pozdravili jsme, napálili čekajícím,
a zaběhli zpět do vlaku. Rozdali
jsme světlo asi ve 20 stanicích. Když
jsem na Štědrý den procházela Plzní a viděla to neskutečné množství
lidí chránících si své světélko před
větrem, měla jsem hroznou radost,
že jsme to mohli být právě my, kdo
ho přivezl.“
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ROK S FARNOSTÍ
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KONTAKTY NA FARNÍ SPOLEČENSTVÍ



Modlitby otců
1x za měsíc – Juniper (juniperjosef@seznam.cz)
Společenství Mana
1x týdně – Juniper( juniperjosef@seznam.cz)
Společenství Vinaři
1x 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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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2018

Provozní výnosy v Kč

Hlavní činnost
(pastorace)

Hospodářská činnost
(nájmy)

Celkem

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

2 000,00
113 162,00
706 716,00
1 571,81
86 105,00
169 370,00

119 132,00

121 132,00
113 162,00
706 716,00
1 571,81
86 105,00
169 370,00

1 078 924,81

119 132,00

1 198 056,81

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

196 632,00
159 059,00

39 047,00

196 632,00
198 106,00

Náklady celkem
Výsledek hospodaření

77 393,00
375 411,59
28 400,00
3 578,62
116 381,00

77 393,00
381 291,79
28 400,00
9 821,62
116 381,00

5 880,20
6 243,00

4 639,00
142 810,00

4 639,00
142 810,00
1 104 304,21

51 170,20

1 155 474,41

-25 379,40

67 961,80

42 582,40

Investiční fondy – stav k datu:

1. 1. 2018

Nový kostel		

975 392,52

1 223 767,52

248 375,00

Nové auto		

593 998,00

762 324,00

168 326,00

Pořízení a obnova
dlouh. majetku

134 580,00

158 580,00

24 000,00
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FARNOST POMÁHÁ

V roce 2018 naše farnost podpořila částkou 10 000 Kč Mateřskou školu
Kardinála Berana, dále přispěla 15 000 Kč mobilnímu hospici Domov
a 15 000 Kč komunitě Noe v Holostřevech.
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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.

18

OBSAH
Slovo úvodem				2
Základní údaje o farnosti			
3
Farnost poskytuje			3

Rok s farností				8
Kontakty na farní společenství		
15
Hospodaření farnosti v roce 2018
16
Farnost pomáhá			17
Poděkování				18

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

