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Slovo úvodem

Pravda je Ježíš a skrze něj je pravda v nás a v našich
společenstvích. Přijmout pravdu často bolí a my
čelíme strachu, že pravda zraní nebo ublíží. Současný
papež František se vydal cestou pravdy. Odmítá zavírat
oči před zlořády a popíráním pravdy v křesťanských
společenstvích. Potřebuje naše modlitby i naši víru
v pravdu.

Modlitba za pravdu
…..Bože, vrať světu pravdu!
Bude to víc, než smlouva míru, bude to cennější, než každé společenství.
Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž jist, pokud mohou být lidské
vztahy kdykoliv korumpovány nástroji lži.
Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného,
pokud vědomí, kteréhokoliv národa bude zkřivováno záměrnou lží.
Za každou lží je úklad a násilí: každá lež je útok na bezpečí světa.
Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu:
okřídlená lež se vysměje všem vašim pevnostem.
Zbavit svět lží je víc než odzbrojení. Neboť, jenom bez lží se mohou lidé
a národy dorozumět, ať mluví jazykem jakýmkoliv.
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Karel Čapek
Lidové noviny 25. 9. 1938

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FARNOSTI



Název:
Sídlo:
IČ:
Založeno:
Zřizovatel:

Římskokatolická farnost Plzeň - Severní Předměstí
Komenského 21, 323 15 Plzeň
64355985
1. 10. 1996
Biskupství plzeňské
nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň,
zast. Mons. Tomášem Holubem,
biskupem plzeňským
Kontaktní osoby: Šebestián Pavel Smrčina, sebestian@ofm.cz
Marek Jan Vilímek, marek@ofm.cz
Jan Nepomuk Svoboda, nepomuk@ofm.cz
Tel. spojení:
775 695 610
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.
V současné době Římskokatolická farnost Plzeň – Severní předměstí
využívá pro své potřeby následující prostory – Lochotínský pavilon,
kostel Všech svatých na Roudné, farní středisko v Komenského ulici
a kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově.
Farnost podporuje aktivity Komunity Noe se sídlem na faře v Holostřevech pod vedením jáhna Elvy Frouze.
Vzhledem k neobvyklé „covidové situaci“ reálně neznáme počet členů
farnosti. Podle odhadu však soudíme, že farnost má cca 250 členů.

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;
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•
•
•
•
•

Péče o seniory;
Pravidelné návštěvy v léčebně dlouhodobě nemocných;
Informační a poradenská činnost pro občany v duchovní oblasti;
Osobní doprovázení lidí v obtížných životních situacích;
Příprava a realizace víkendových a prázdninových akcí.

2. Podpora dobrovolných aktivit
• Prostorové a duchovní zázemí pro skautský oddíl;
• Výchova vedoucích skupin dětí a mládeže;
• Formace dobrovolníků docházejících za nemocnými a starými
lidmi;
• Pořádání vzdělávacích a kulturních pořadů.

3. Péče o svěřený majetek
• Provoz, údržba a opravy kostela Všech svatých v Plzni na Roudné
a kostela Povýšení sv.Kříže v Chotíkově;
• Údržba farního střediska („Domečku“);
• Údržba a opravy Lochotínského pavilonu (ve výpůjčce od města
Plzně).
Vzhledem ke covidové situaci a velkým stavebním úpravám
v bezprostředním okolí Lochotínského pavilonku je naše přítomnost
v pavilonku velmi omezená.

Změny v komunitě bratří
Na konci srpna
v naší farnosti ukončili službu bratři Dominik Daniel Valer
a Juniper Josef Oravec. Bratr Dominik byl
povolán ke službě do
Liberce a bratr Juniper žije v komunitě
v Uherském Hradišti a slouží v sociální oblasti a terciářům.
Do farnosti se vrátil vikář a moderátor společné duchovní správy –
Šebestián Pavel Smrčina a pastorační asistent, jáhen a budoucí novokněz Marek Jan Vilímek. Společně s kvardiánem Janem Nepomukem Svobodou tvoří současnou místní komunitu. Od 8. 6. 2019, po
jáhenském svěcení, působí v komunitě také jáhen Jan Klail.
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Svátosti
V roce 2020 bylo ve farnosti
• uděleno 17 křtů;
• uzavřeny 2 sňatky;
• uděleno 36 svátostí nemocných;
• 6 dětí přistoupilo poprvé k 1. svatému přijímání;
• 8 farníků přijalo svátost biřmování.

Farní centrum svatých Františka
a Kláry
Farnost již třetím rokem řeší přípravu projektu
s pracovním názvem „Kostel pro Lochotín“.

Sjednocení v modlitbě a postu
Každý 1. pátek v měsíci se farníci sjednocují
v modlitbě a postu ve společném úmyslu za naléhavé potřeby farnosti.
„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)

Modlitba za město Plzeň a za farnost
S novým vedením farnosti byla zvolena nová Pastorační rada.
Každý den ve 21:00 hodin v modlitbě „Otče náš“ a „Sláva Otci…“
prosíme za naši farnost i celé město a svěřujeme ho Pánu do ochrany.



FARNÍ RADA

Členové farní nebo také Pastorační rady pro období 2016 - 2020:
bratři Šebestián Pavel Smrčina, Jan Nepomuk Svoboda, jáhen Mgr.
Robert „Elva“ Frouz, Mgr. Jana Černá, Ing. Marie Bočková, MUDr. Martin
Pachner, Bc. Josef Storzer



EKONOMICKÁ RADA

Br. Šebestián Pavel Smrčina, Ing. Marie Bočková, Doc. Ing. Martin Poupa
Ekonomická rada se schází 2x do roka nebo podle potřeby.
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Chotíkov
Součástí duchovní správy je i obec Chotíkov, kde každou neděli bývá
nedělní bohoslužba.

TÝDEN S FARNOSTÍ – „SPOLČA“



Jednotlivá společenství prožívala tuto „covidobou dobu“ podle svých
možností a sil.
VINAŘI
Naše čtrnáctičlenné společenství se schází od r. 2000 Duchovním
patronem je v současné době Jan Nepomuk.
Členové společenství se schází jednou za 14 dní v Domečku nebo
v domácím prostředí podle toho, jak se domluvíme.
Náplní setkání je duchovní slovo, modlitby a vzájemné sdílení.
Společné procházky a výlety. Jednou z tradičních aktivit je povánoční
besídka, která se odehrává na různých místech republiky.
V době covidových omezení jsme udržovali kontakt pomocí
WhatsAppu, Skypu a e-mailu.
Kontakt: Ing. Pavel Hůrka, hpfjn@seznam.cz, tel. 604 904 985
MANA
Dvanáctičlenné společenství MANA vzešlo na podnět bratra Junipera
a schází se od podzimu r. 2017.
Místem setkání je Domeček vždy ve středu od 19.00 do 21.00 hod.
Naší snahou je společně naslouchat Božímu Slovu s následnou reflexí.
Společné setkání většinou končíme modlitbou růžence, do kterého
s důvěrou „vkládáme“ naše blízké a farnost. V 21 hod. se modlíme za
naše město. Důležitou aktivitou jsou občasné výlety nebo společná
dovolená.
V období nařízeného lockdownu jsme se nescházeli. Pro všechny to
byla tíživá a dlouhá doba. O to větší radost a vděk za naše společenství
jsme všichni prožívali při opětném setkání.
Kontakt: Milan Christov, milanchristov@gmail.com
SENIOŘI
Čtrnáctičlenné společenství se vytvořilo už před rokem 2000 pod
patronátem bratra Bartoloměje později Junipera.
V současné době má naše společenství 6 členů. Schází se ve středu 1x
za čtrnáct dní v Domečku a jejich současným duchovním patronem se
stal bratr Jan Nepomuk.
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Hlavním cílem setkání je modlitba růžence, četba a rozbor aktuálního
čtení Slova, společné sdílení.
Společenství je otevřené a rádi přivítáme nové členy.
Kontakt: Eva Prušáková - evka.1234@seznam.cz
LAHASHEM
„Společo“ žen, se schází s cílem společné modlitby vyjádřené biblickým tancem.
8. 2. jsme si uspořádaly naší duchovní obnovu v Druztové u Klailů na
chaloupce. Téma bylo Chronos a Kairos a vkládaly jsme minulost do
Boží milosti a budoucnost do Boží prozřetelnosti a netušily jsme, co
nás čeká. Přišel covid a na dlouhou dobu znemožnil společné scházení.
Většina kontaktu byla přes maily a to není pro tančící skupinu to pravé
ořechové. Podařilo se nám alespoň vyrazit v létě 2020 na malý vandr na
Kosí potok.
Kontakt: Jana Řezníčková, jana.reznickova@gmail.com

MANŽELATA
Společenství 8 manželských párů trvá už 20 let. Roste počtem narozených dětí a několika dalších spřátelených rodin. Členové se schází
pravidelně ke společné modlitbě a čtení písma každý čtvrtek v době od
20 do 22 h na střídačku v domácím prostředí jednotlivých rodin.
První čtvrtek v měsíci mají na starost modlitbu chval a čtení písma
v Domečku. Společenství si plánuje také společné výlety a dovolené.
Aktivity se snažili udržovat i v době lockdownu.
Jednotliví členové pomáhali se zahájením on-line vysílání mší svatých
a s internetovou komunikací ve farnosti.
Kontakt: Jan Klail, jan@klail.cz
CESTA
První akcí nově vznikajícího spolča plného náctiletých puberťáků byla
víkendová akce ve Vimperku, kde s námi byl poprvé i Didak (podzim
2001). Další společný víkend na sebe nenechal dlouho čekat a létáček
na tuto akci nesl titul Cesta za poznáním… (přírody, Boží přítomnosti,
co je ve mně, mých snů, nových přátel, své odvahy, různých tajemství
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a jiných věcí co se poznat dají… ). A tak vznikl název a spolčo Cesta.
Dnes je z nás už manželské spolčo plné vlastních dětí. A tak při ohlédnutí zpět vidím, jaký obrovský kus cesty jsme už společně ušli a kolik
přírody, akcí, snů, zážitků, lásek, kotrmelců, bolesti, ale i radosti a neuvěřitelného Božího požehnání se nám za tu dobu dostalo. Přesto, že
už nás druhým rokem sužuje (celosvětově) virus covid-19, i dnes se
snažíme s větší či menší pravidelností týdně scházet po rodinách nebo
v Domečku ke společné modlitbě a společným rozhovorům o všem
možném, i když vlastně úplně o něčem jiném než před dvaceti lety.
Kontakt: Jakub Váně, j.vane@seznam.cz
MODLITEBNÍ RŮŽENEC
V pátek dopoledne se v Domečku pravidelně scházejí maminky s dětmi na modlitbu růžence. V době lockdownu jsme měly růženec on line.
Jinak se scházíme pravidelně v 9.30 hod. Po modlitbě růžence, do níž
vkládáme potřeby našich rodin, ale i naší farnosti, máme prostor ke sdílení. Děti jsou také přítomny a mnohé se s námi i modlí. Ostatní si hrají.
Když je hezké počasí, jsme venku na terase nebo na zahradě. Schází se
6 – 10 maminek a houf dětí. Přijďte mezi nás!
Kontakt: Jana Pachnerová, jpachnerova@volny.cz
ŠKOLIČKA
Už od roku 2009 probíhá každou neděli na mši svaté v Lochotínském
pavilonku v prostorách „kavárny“.
Cílem je přiblížit malým dětem obsah biblických příběhů hravou formou, společná modlitba a požehnání.
Maminky cca 12 dětí, které mají děti ve věku před prvním přijímáním,
se střídají v přípravě programu a opatrování dětí během mše.
V březnu 2020 jsme však museli školičku zavřít.
Kontakt: Věrka Klailová, vera.klailova@volny.cz
NÁBOŽKA
Náboženská příprava dětí na 1. sv. přijímání probíhala velmi omezeně.
První rok přípravy na 1. svaté přijímání vedly Noli (Ilča Urbanová) a Hanka Tlustá. Druhý rok vedly Věrka Klailová a Jana Pachnerová.
V době, kdy se děti nemohly scházet, domluvili jsme se na společném
čtení knížky a na pracovních listech. Rodiče dětí nám vyšli vstříc a doma
s dětmi pilně četli společné texty. Také jsme se několikrát sešli s dětmi
venku a slavnostní 1. svaté přijímání se uskutečnilo až na podzim.
Kontakt: Noly Kadlčíková, ikadlcikova12@gmail.com
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SKAUTI - Poutníci
Na začátku roku 2020 jsme se pravidelně scházeli a měli pár výprav.
Poté jsme se bohužel museli začít scházet on-line. Nakonec se ale podařilo uskutečnit i skvělý tábor. Ztroskotali jsme na ostrově, kterému vládl
mocný Šaman Haman, který nám dával různé úkoly a za splnění nás
hostil. Členů bylo celkem 136.
Kontakt: Jiří Chuchlík (Džordž) – jirkachuchl@seznam.cz

HNUTÍ MODLITBY MATEK – Tachovská
Jsme skupinka pěti maminek, které se scházejí každou středu v podvečer v bytě na Lochotíně. Modlíme se za své děti, s důvěrou odevzdáváme jejich život do rukou Božích. V roce „covidovém“ jsme zvolily
variantu modlitby, kdy jsme putovaly společně z konečné tram. číslo 4
na Košutce až ke kříži v lesíku, který obnovilo v roce
2002 společenství katechumenů. Jsme společenství otevřené každé další příchozí mamince.
Kontakt: Irena Hametová, hametova@bip.cz
MOTLITBY MATEK
Naše šestičlenné společenství z Chotíkova vzniklo
před více než dvaceti lety. Modlíme se za naše
děti. Pravidelně se scházíme v úterý v 19 hodin
v bytě. V roce 2020 bylo hodně ovlivněno covidem.
Nemohly jsme se pravidelně scházet, ale svolaly
jsme se vždy, kdy to bylo jen trochu možné. Vedeme
si o našich setkáních záznamy.
Kontakt: Libuše Karlíková
libusekarlikova@seznam.cz
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ROK S FARNOSTÍ



Vždy v ohláškách čtených po mši či rozesílaných internetem byli i farníci
vyzýváni ke společné modlitbě, která každý den ve 20 hod. spojovala nejen
členy farnosti, ale všechny věřící v zemi, za ukončení pandemie coronaviru,
uzdravení jejich příčin, za všechny nemocné a zdravotníky. Každý měsíc se
v ohláškách uváděl také důvod pátečních půstů. Každý večer v devět hodin
se mohli farníci připojit ke společné modlitbě "Otče náš" za naši farnost,
město a stavbu nového kostela.
Covid-19, který se od března 2019 začal šířit po celé zemi, v roce 2020
omezil i většinu našich aktivit. Byli jsme nuceni zavést plánovací kalendář
pro návštěvníky mše svaté v kostele i v Pavilonku tak, abychom nepřekračovali povolený počet osob v místnosti. Bylo nutné najít nové přístupy pro
poskytování všech farních služeb a způsob prožívání společné modlitby
pomocí internetu. Přesto se podařilo uskutečnit několik plánovaných akcí.
Leden
• Od 5. ledna se i naše farnost zapojila do Společného ekumenického
týdne modliteb 2020
• 10. a 11. 1. se někteří farníci společně s bratrem Dominikem v Klodsku
setkali s Marií Václavou dříve Denisou Hudíkovou, která v roce 2019
složila v klášteře Klarisek v Klodsku věčné sliby
• Proběhlo setkání animátorů dětí a mládeže
• Tříkrálová sbírka
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Únor
• 23. 2. Karneval pro malé i velké, Lochotínský
pavilonek
• 21.–23. 2. Víkend pro holky: 14 – 18 let DCM,
Františkánská 11
• 21. 2. – 22. taneční večer, Lochotínský
pavilonek
Březen
• Požár v sakristii kostela Všech Svatých na Roudné. Vzhledem k tomu,
že nejen sakristie, ale celý kostel byl pokryt popílkem, uspořádala se
velká brigáda.
• Od 10. 3. na základě výzvy otce biskupa Tomáše Holuba a v souladu
s vládním nařízením bylo nutné nastavit nová pravidla pro slavení
mše svaté, při modlitebních shromážděních i pro další skupinové
aktivity farnosti.
• Pomocí internetu bratr Dominik
poskytoval rady pro společnou modlitbu
v rodinách, pravidelně informoval farníky
o možnostech individuálního setkání
nebo kdy a kde lze přijmout jakoukoliv
svátost.
• 21. 3. v 18 hod proběhlo historicky
první živé vysílání mše svaté z Domečku
a farníci ji mohli sledovat na Twitteru bratra
Dominika. První vysílání sice nebylo bez poruch, ale zato odstartovalo
pravidelné vysílání nedělních mší po celou dobu krizového období.
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Duben
• V dubnu bylo možné slavit mši svatou v 15 členných skupinkách, proto byl vytvořen rezervační systém pro Lochotínský pavilonek, Kostel
Všech Svatých na Roudné i pro Chotíkov.
• Farníci, kteří se neúčastnili mše v Domečku, Pavilonku nebo kostele
byli podrobně instruováni, jak a kde mohou sledovat online mši svatou.
• Farníkům, kteří nezvládali nebo neměli možnost sledovat online bohoslužby, byla nabízena osobní návštěva bratří s možností slavení mše
v rodině.
• Jáhen Robert Elva Frouz zahájil v Holostřevech zvonění zvonů vyzývajících ke společné modlitbě za zvládnutí krizové situace. K této akci se
připojilo zhruba 20 kostelů v Plzeňské diecézi.

Květen
• Celý květen probíhají bohoslužby v omezeném režimu s využitím
rezervačního systému.
Červen
• 6. 6. Plzeňští terciáři sv. Františka spolu s duchovním asistentem Janem
Nepomukem Svobodou OFM se letos účastnili 18. ročníku Mariánské
pouti Prahou
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• 15. 6. – nově zvolení členové Definitoria , Didak Robert Klučka, Dominik Daniel Valer, Šebestián Pavel Smrčina, Bonaventura Ondřej Čapek,
Jakub František Sadílek a Jeroným Jurka rozhodovali o novém složení
komunit.
Červenec
• 30. 6.– 5. 7. – Velká letní schólé v domě Komunity v Holostřevech
• 11. –18. 7. – farní dovolená rodin v Horní Blatné
• Farní dovolená mladších rodin ve Velké Dobré
Srpen
• 8.–15. 8. – farní dovolená na zámku ve Štěkni pro rodiny s dětmi
• 8.–15. 8. – farní dovolená ve Stříbrné v Krušných horách
• Rodinná dovolená v Alpách v Rakousku
• Skautský tábor
• 22.–29. 8. Ministrantský tábor v Horní
Blatné
• 30. 8. v kostele Všech Svatých na Roudné
v 10.00 proběhla mše svatá a rozloučení
s bratry Dominikem Danielem Valerem
a Juniperem Josefem Oravcem
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Září
• 8. 9. setkání seniorů
• 18.– 20. 9. – Exercicie pro ženy 18–35 let Soběšice u Brna
• Od 26. 9. – Domeček v Komenského ulici v karanténě
Říjen
• 3. 10. Roudná 20 hod. Tranzitus sv. Františka z Assisi
• 4. 10. oslava svátku sv. Františka z Assisi na Roudné při mši svaté
• V úterý 6. 10. v 18.15 – zahájeno pravidelné setkávání v Domečku
Hovory o víře
• 6. 10. od 20 hod – zahájeno pravidelné setkávání otců v modlitbě
• Od středy 7.10. od 18 hod – Katechumenát pro dospělé
• 14.–18. 10. – Kontemplativní exercicie s Petrem Vacíkem v Holostřevech
• Modlitby za Plzeň – intenzivní týden modliteb pořádaný každý rok
v říjnu různými církvemi v Plzni. Hudební
mládež z naší farnosti doprovázela večer
chval 4. 10., který byl
vlastně v tomto roce
zároveň poslední akcí
konanou v Lochotínském Pavilonku před
vlnou dalších omezujících opatření v boji
proti koronaviru.
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Listopad
• 16. 11. proběhla volba do Pastorační rady. Zúčastnilo se 125 členů.
• 20.–22.11. Velké Karlovice
• Poutní slavnost Všech svatých + návštěva P. Šebestiána
• „Světýlka na cestě“
• Skauti – celooddílová výprava
• Kající pouť na Prusiny ke Kristu Králi
• Formační víkend animátorů dětí a mládeže
• Dobrovolní pomocníci ve farnosti – pověření ke službě
• Duchovní obnova pro ženy
• „Anděl roku“ – poděkování primátora města Plzně dobrovolníkům
v sociálních službách
Prosinec
• Adventní duchovní obnova mládeže
• Setkání s Mikulášem pro děti
• Skauti – Silvestr na lyžích
• Vyrábění pro misie
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2020
Výnosy v Kč

Hlavní činnost
(pastorace)

Hospodářská činnost
(nájmy)

42 095
62 671
549 585
1 265
20 000

168 642


Celkem
210 737
62 671
549 585
1 601
27 860

Tržby z prodeje služeb
Sbírky
Přijaté příspěvky a dary
Úroky
Provozní dotace
Příspěvky účastníků
pastoračních akcí
Příspěvky BiP
Prodej majetku
Náhrady škod
Převod z fondů
Výnosy celkem

79 908

247 445

37 272
97 656
891 452

79 908
247 445
37 272
97 656

424 283

1 314 735

Provozní náklady v Kč

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

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

176 972

Náklady celkem

336
7 860

176 972

131 058
53 224
363 263

52 149
57 649

183 207
53 224
420 912

15 883

3 648

19 531
54 725
155 745
20 832

54 725
155 745
20 832
148 088

1 119 790

Výsledek hospodaření

17 630

165 718

247 445

247 445

378 521

1 498 311
138 576
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Investiční fondy – stav k 31. 12.
Na nový kostel		

1 400 497,52

Na nové auto		

190 643,-

Na pořízení a obnovu dlouhodobého majetku

289 972,-

Číslo bankovního účtu farnosti na provoz: 1003002196/5500
Číslo bankovního účtu farnosti pro kostel: 5303002911/5500
Provoz farnosti je financován převážně z darů a kostelních sbírek. Další
příjmy tvoří příspěvky městských úřadů získané v rámci grantových
řízení. Část příjmů plyne z vedlejší činnosti, především pronájmů. Mzdy
bratří františkánů hradí biskupství.
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PODĚKOVÁNÍ


Děkujeme otci biskupovi Mons. Tomáši Holubovi
za duchovní podporu, kterou nám poskytuje.
Děkujeme pracovníkům Biskupství plzeňského za pomoc při
řešení provozních záležitostí.
Děkujeme Magistrátu města Plzně a jeho odborným komisím,
Úřadu městského obvodu Plzeň 1 za dlouhodobou spolupráci
a podporu našich aktivit.
Děkujeme Vám, farníkům, kdo na provoz farnosti věrně
a pravidelně přispíváte.
Děkujeme všem, kdo se podílejí na úsilí o stavbu nového
kostela – konkrétní prací, modlitbou i finančně,
a prosíme o vytrvalost.
Děkujeme Vám všem, kdo pro farnost jakýmkoli způsobem
pracujete a modlíte se.
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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telefon: 775 695 610
e-mail: plzen@ofm.cz
web: http://frantiskani-plzen.farnost.cz
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