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Římskokatolická farnost Plzeň
Severní předměstí

Vkládejme svá chodidla
do Ježíšových stop
„Dávejme pozor na to, kam Ježíš směřuje, a vkládejme svá
chodidla do jeho stop. Ježíše následuje pouze ten, kdo ho
napodobuje...“
Sv. Řehoř Veliký
Moji milí, kladu před každého z nás otázku: Jak jsme na tom se svojí vírou? Je mocná, silná? Anebo ledabylá, vlažná? Když přicházejí těžkosti,
jsme odvážní anebo bojácní? Necháváme svoji víru dobře uzamčenou
a střeženou na dně svého srdce nebo ji necháváme promlouvat a vstupovat do škol, práce, zábavy, odpočinku, vztahů? Nepřistoupili jsme
plíživě na kompromisy, či slevu 10%, 15%, 30%... ze své víry?
V dějinách Božího lidu vždycky existovalo pokušení odstranit kousek víry, pokušení být trochu „jako všichni“ a nebýt „tak moc blázniví“.
Pokud však začneme z víry ukrajovat, vyjednávat o víře a tak trochu ji
rozprodávat za výhodné nabídky – nastupujeme cestu apostase, nevěrnosti Pánu.
Ježíše následuje pouze ten, kdo ho napodobuje… Nebo jinými slovy:
„Víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.“ (Jk 2:17).
Víra, za kterou se stydím, mi nemůže přinášet radost a sílu; víra, která
není žitá, je chomoutem, do kterého jsem navlečen a táhnu a …
Není moudré s tíživou vírou seknout o zem a jít bez ní. Ale je moudré
prosit jako sami apoštolové: „Pane, dej nám více víry!“ (Lk 17:5) a to
tehdy, když vidí, jak malou víru mají, jak je nedostačující.
Jeden z našich farních modlitebních a postních úmyslů je: „Za novou
osobní zkušenost s Bohem“. Tento úmysl dali mladí lidé proto, že zápasí
o svou víru a nechtějí ji ztratit. Proto prosí Pána za novou osobní zkušenost. Víra se totiž rodí a omlazuje ze setkání s Kristem. „Život, to je pro
mne Kristus.“ (Kor 4:7) „Tento poklad víry máme však v hliněných
nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není
z nás.“ (Fil 1:21).
Prosme Pána, ať nám dá živou a pevnou víru, radostnou a svěží. Ať se
tak stane. Amen.
Pán Vám žehnej.
Bratr Didak †
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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. Františkem Radkovským, biskupem plzeňským
Kontaktní osoby:
Mgr. Didak Robert Klučka, ThLic. Dominik Daniel Valer
Tel. spojení: 377 521 123 (Domeček), 777 023 897 (Didak)
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 Komenského ulici č.17, tzv. Domeček.

Farnost poskytuje...
1. Duchovní a pastorační činnost
- Bohoslužby v Plzni:
v Lochotínském pavilonku;
ve farním středisku - Domečku;
ve farním kostele Všech svatých na Roudné;
v Domově pro seniory na Kotíkovské;
v LDN Privamed;
v Chotíkově v kostele Povýšení sv. Kříže
- Zpovědní služba v kostele Panny Marie Nanebevzaté
ve Františkánské ulici v Plzni
- Příprava na svátosti a jejich udílení (příprava a křest katechumenů,
příprava a oddávání snoubenců)
- Příprava k biřmování a pohřební obřady
- Péče o společenství věřících

3

- 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
- 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 pavilonku
(ve výpůjčce od města Plzně)

Farnost - složení
Bratři františkáni
Bydlí v klauzurované části farního střediska Domeček
v Komenského ulici. Malá františkánská komunita se skládá ze dvou kněží (t.č. Didak a Dominik) a jednoho bratra
(t.č. Juniper).

Farní rada
Od voleb v r. 2012 pokračovala v práci farní rada ve složení: bratři františkáni, Michaela Zemenová, Robert Elva Frouz, Jan Šlajs, Jiří Syrovátka,
Jaroslav Jakoubek, Klára Hrušovská (za Chotíkov) a Vojtěch Linka (od
prosince 2013 nahrazen Štěpánkou Syrovátkovou).
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Ekonomická rada
Br. Didak, Br. Dominik, Ing. Marie Bočková

Farníci
V dubnu 2013 proběhlo sčítání členů farnosti. Bylo zjištěno, že farnost
má 378 členů, věkový průměr členů farnosti je zhruba 35 let. Podílejí
se svou účastí na bohoslužbách, ale i na mnoha aktivitách farnosti.
Pocházejí nejen z Plzně-Severního předměstí, ale z celé Plzně, a také
z Chotíkova. K farnosti dále patří i LDN nemocnice Privamed a Domov
seniorů na Kotíkovské.

Farnost - aktivity
Svátosti
V roce 2013 ve farnosti:
- bylo uděleno 7 křtů dospělých a 9 křtů dětí
- bylo uzavřeno 6 sňatků
- bylo uděleno 44 svátostí nemocných
- 9 dětí /lidí přistoupilo poprvé k 1. svatému přijímání
- 8 farníků přijalo svátost biřmování
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Farnost společně v modlitbě a postu
1. Každý měsíc za konkrétní potřeby
„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)
- každý měsíc se farníci modlili na společný úmysl;
- tento úmysl bylo možno podpořit i postem, vždy první pátek
v měsíci od 18 h a adorací v kostele Všech svatých na Roudné;
- aktivita vznikla jako odpověď na naléhavé potřeby mnoha farníků.

Úmysly roku 2013:
Leden
Únor

„Za nemocné (tělesně i duševně)"
„Za ty, co pochybují ve víře, za nestálé, za vlažné a za ty,
co prožívají krizi víry“
Březen
„Za nevěřící partnery a spolužáky a za ty, co hledají víru“
Duben
„Za ty co prožívají samotu, za osamělé“
Květen
„Za naše město“
Červen
„Za Holostřevy a za odvahu hlásat Krista“
Červenec „Za rozlišení povolání, za životního partnera, za práci“
Srpen
„Za růst našich dětí a mládeže ve víře“
Září
„Za rodiny“
Říjen
„Za seniory“
Listopad „Za ty, kteří jsou svázáni zlem, závislostí na alkoholu,
pornografii, léky, a za ty, co žijí ve virtuálním světě“
Prosinec „Za rodiny, které procházejí krizí ve vztazích, a za ty,
které se rozpadly“

2. 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.
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3. Modlitba za město Plzeň a za farnost
Každý den ve 21:00 hodin v modlitbě „Otče náš“ a „Sláva Otci…“ prosba za naše město i farnost a svěření jej Pánu do ochrany.

Aktivity farnosti v týdenním rozpisu
Týden s farností 2013/14 *
neděle
7:30
9:00
11:00
pondělí
15.00
16.00
16.30
16.30
17.30
18.00
19:00
20.00
úterý
9.30
14.00
15.00
15.30
16.30
16.30
17.00
17.30
18.30
19.00

mše svatá
mše svatá
mše svatá

Chotíkov
Lochotínský pavilonek
Lochotínský pavilonek

Skaut
Skaut
Slovíčko
Přípravka na 1.sv.přijímání-1.rok
Mše svatá
Společenství „My nic to oni“
Příprava ke křtu
Společenství VINAŘI

Vlci (kluci 5-7 let)
Medvědi (kluci 8-10 let)
náboženství pro předškoláky
děti 1., 2. třída

Setkání seniorů

modlitební a společenské setkání
1x za 14 dní
LDN Kotíkovská
Antilopy (dívky 14-16 let)
Chlupatý sbor, děti 5+ let
Děti 2.-3. třída
Děti od 3./4. třídy, tzv. Pokračovačky I
Divočáci (kluci 11-13 let)

Mládež
Společenství dospělých

Mše svatá+návštěvy nemocných
Skaut
Sbor
Přípravka k 1.sv.přijímání- 2.rok
Společenství dětí
Skaut
Mše svatá
Setkání farní rady
Eucharistická adorace

20.15 Modlitební setkání otců
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1x za měsíc
Modlitba před vystavenou Nejsvětější
svátostí
Zváni muži a tátové, 1x za měsíc

středa
15.00
15.15
15.30
16.15
17.30
19.00
19.00
19.15
čtvrtek
15.00
16.30
16.45
16.30
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00

Příprava na křest a biřmování
Skaut
Skaut
Společenství dětí
Mše svatá
Modlitby matek
Kurz křesťanské kontemplace
Příprava na biřmování

Amazonky (dívky 8-10 let)
Pampelišky (dívky 6-8 let)
Děti od 4./5. třídy, tzv. Pokračovačky II

dospělí
dospělí

Skaut
Skaut
Skaut
Příprava na biřmování
Mše svatá
Společenství JEB
Sbor
Otevřené společenství
večer chval
Společenství Manželata

Veverky (dívky 10-11 let)
Gepardi (chlapci 9-11 let )
Sedmikrásky (dívky 12-15 let)
dospělí

pátek
9:00

Modlitba růžence

15.45
16.30

Mše svatá + návštěvy seniorů
Fotbálek

17.00
18.00

Biblické tance
Adorace (zakončení postního
dne)
úklidy Domečku a Pavilonku
Laskavá setkání

Modlitba, sdílení, pro ženy i muže např.
na MD
Dům pro seniory Kotíkovská
Fotbálek pro tatínky + děti, v tělocvičně
Gymnázia F. Křižíka
Otevřené společenství a výuka tanců
1. pátek v měsíci, kostel Všech svatých
na Roudné

19.00

Mládež
Sbor dospělých
Modlitební, čtení Písma, sdílení
1. čtvrtek v měsíci
Společenství manželských párů,
v rodinách

Setkání pro ženy a maminky, různá
témata, 1x za měsíc,
kontakt: m.sv@volny.cz
(Mirka Svobodová)

* pokud není uvedeno místo, akce se koná v Domečku
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Kontakty na společenství
Společenství dospělých
Modlitby otců, 1x za měsíc
Juniper: juniperjosef@seznam.cz
Modlitební růžencové (pro ženy), každý týden
Mirka Svobodová: m.sv@volny.cz
Otevřené modlitební s Písmem, 2x za měsíc
Martina Jakoubková : jakoubci@seznam.cz
Senioři, 1x za měsíc
Juniper: juniperjosef@seznam.cz
Biblické tance, výuka a modlitba, 2x za měsíc
Jana Řezníčková: jana.reznickova@gmail.com
Kurz křesťanské kontemplace, každý týden
Robert Elva Frouz: elvaf@volny.cz
Vinaři, každý týden
Juniper: juniperjosef@seznam.cz
Společenství a přípravy dětí
Michaela Zemenová: michzem@seznam.cz
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Křesťanský skautský oddíl
45. skautský oddíl
POUTNÍCI je již od
roku 1999 členem
4. střediska ICHTHYS.
Oddíl vede Josef Storzer. Díky propojení
s farností se oddílu
dostává duchovní i finanční podpory. Oddíl
má celkem 100 členů
a skládá se z věřících
i nevěřících, i členů
různých církví. Jednotlivé družinky se scházejí jednou týdně na cca 1.5 hodiny, o víkendech
se účastní výprav a v létě společného tábora. U Domečku jsou jim k dispozici dvě klubovny.
Dívky mají 5 družinek ve věku od 6 do 16 let, chlapci 4 družinky, ve
věku od 5 do 13 let.
Konkrétní časy schůzek viz týdenní rozpis.
Kontakt: josefstorzer@seznam.cz
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Služba seniorům
Pravidelně probíhají setkávání seniorů v Domečku. Pro ty, kteří se
nemohou účastnit z důvodu pobytu v LDN Kotíkovská, se konají mše
v LDN každé úterý od 14 h. Bratři a další dobrovolníci z farnosti je pravidelně navštěvují, stejně jako seniory v Domově pro seniory, kde probíhá mše svatá každý pátek od 15:45 h. Jsou vítáni všichni, kdo se chtějí
ve službě pro seniory zapojit.
Kontakt: Juniper - juniperjosef@seznam.cz

Služba přímluvné modlitby
V případech potřeby modlitby je možnost poslat SMS nebo se domluvit na přímé účasti na modlitebním setkání. Jsou to modlitby za
aktuální potřeby členů společenství, i těch, kdo o modlitbu požádají.
Modlíme se i za obecnější záležitosti, týkající se např. naší země i událostí ve světě.
Kontakt: p. M. Ventová, SMS na mobil: 736 779 178

Modlitby matek
V naší farnosti se setkávají tři skupinky patřící k hnutí Modlitby matek.
Je možné zakládat další skupinky, pokud se domluví na společné modlitbě alespoň dvě maminky. Informace o tomto hnutí je možné nalézt
na www.modlitbymatek.cz.
Diecézní koordinátorkou hnutí MM je JUDr. Klára Hrušovská
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Chotíkov
Obec Chotíkov patří k území naší farnosti od r. 2012. Schází se zde již
několik let ženy z jedné ze skupinek Modliteb matek. V r. 2013 se z jejich
popudu uskutečnilo celodiecézní setkání hnutí Modlitby matek, i tzv.
triduum pro více skupinek ze sousedních farností. Dále i několikátým
rokem byl připraven program Noci kostelů a Křížová cesta. Bylo zorganizováno pletení adventních věnců a Tříkrálová sbírka. V chotíkovském
kostele se také v loňském roce během poutní mše svaté uskutečnilo
setkání otce biskupa Mons. Radkovského s ministranty.

Holostřevy - Komunita NOE
Farnost podporuje modlitbou a prací Komunitu NOE, která vznikla
v dubnu 1998 a své aktivity vytváří v Holostřevech u Stříbra. Jejím hlavním smyslem 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 příznivců vytváří místní „přístav“.
Díky aktivitě komunity, která působí na staré barokní faře, je život
v bývalých Sudetech zajímavější nejen o duchovní, ale též o kulturněspolečenské a vzdělávací akce. V roce 2013 se konal např. hudební
a divadelní festival HOLOSTOK, Velká letní schólé, Promítání u kamen,
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Velikonoce v Holostřevech anebo Setkání s místními rodáky. Komunita
se také dále podílela na rozvoji života v obci a regionu – zapojila se do
organizace místní pouti a masopustu, uspořádala koncerty v kostele.
Fara hostila i mnohé pobyty organizovaných skupin, např. skautských
oddílů, dětí z Diagnostického ústavu v Plzni, školních tříd a dalších
společenství.

Vzdělávací programy laiků farnosti
Již několik roků probíhají vzdělávací programy:
- studium církevních dokumentů – např. Lumen fidei
od papežů Benedikta a Františka,
- příprava na nedělní liturgii,
- denní tichá chvíle,
- společné přečtení Katechismu katolické církve.
Všechny programy a texty jsou distribuovány týdně 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
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Nové farní centrum
Cílem projektu „Kostel pro Lochotín“ je vybudování křesťanského
farního centra v městské části Plzeň – Severní předměstí. Součástí plánovaného objektu budou římskokatolický kostel moderního architektonického vzhledu, komunitní (klášterní) prostory pro potřeby členů
františkánského řádu (duchovního správce farnosti), společenské prostory pro realizaci společenských a vzdělávacích aktivit pro členy farnosti a veřejnost všech věkových kategorií. Významným přínosem projektu „Kostel pro Lochotín“ je vytvoření zázemí pro život farnosti a její
službu veřejnosti. Myšlenka farního centra vychází z tradice křesťanství
a je odpovědí na spirituální potřeby současnosti.
V roce 2013 byla hlavní pozornost věnována zkvalitnění podkladových
materiálů pro žádost o směnu pozemků a finálnímu podání této žádosti, která byla podána na Odbor evidence majetku MMP v květnu 2013.
V průběhu podzimu 2013 byla žádost projednána odbornými orgány
města a obvodu, které však vyjádřily nesouhlasné stanovisko ke směně
pozemků a k záměru stavby farního centra v lokalitě Kotíkovská.
I přes tato vyjádření zůstává záměr výstavby nového farního centra
stále v centru zájmu pracovní skupiny i celé farnosti. Rok 2014 bude věnován hledání a prověřování nových cest k dosažení záměru „budování
dvou chrámů – chrámu srdce a chrámu z kamene.“

Rok s farností
Leden
- Tříkrálová sbírka (9 skupinek
koledníků)
- farní běžkování na Šumavě
- pobyt rodin s dětmi
v Krušných horách
- skautská celooddílová výprava
Únor
- farní večer mládeže
- dětský karneval
v Lochotínském pavilonku
- slavení narozenin bratří
františkánů
- pobyt rodin s dětmi v Krušných horách
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Březen

Duben

Květen

Červen

- postní duchovní obnova pro ženy („Jak jsi krásná“, Didak)
- postní duchovní obnova mládeže
(3 skupiny po cca 25 lidech)
- vyrábění pro misie
- 1. setkání farnosti „Restituce jako šance“
- Slavení Velikonoc – obřady Zeleného čtvrtku, Velkého pátku
a Velikonoční vigilie v kostele Všech svatých na Roudné,
agapé v Domečku
- formační víkend animátorů dětí a mládeže
- formační víkend animátorů skautů
- květnové společné modlitby - Májem s Pannou Marií
- brigáda na Sv. Josefa Dělníka v Domečku
a Pavilonku + společný oběd
- pouť žen na Svatou Horu u Příbrami - za rodiny
- ministrantská brigáda v Hájku

- první svaté přijímání dětí
- Noc kostelů
- 2. setkání farnosti „Restituce jako šance“
- setkání rodičů a přátel bratří františkánů
- zahradní slavnost v Domečku – „Květinová“
- setkání animátorů na konci školního roku v Holostřevech
Červenec + srpen
- lodě – skauti, účast farnosti na Charismatické
konferenci v Brně
- skautský tábor v Milevu
- dovolená rodin s duchovním programem – s mladšími
dětmi - Štěkeň
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- dovolená rodin s duchovním programem – se staršími
dětmi - Horní Blatná
- prázdninová putování společenství mládeže
- putování dospělých - Alpy

Září

Říjen

- pouť animátorů do Říma (po stopách sv. Petra a Pavla)
- pouť do chotíkovského kostela Povýšení sv. Kříže
- zahájení kurzů Alfa
- Slavení františkánského svátku Tranzitus sv. Františka
v kostele Všech svatých na Roudné
- Slavnost sv. Františka, zakladatele řádu
- misie v Českých Budějovicích (účast bratří)

Listopad
- duchovní obnova pro ženy („Víra sv. Františka a Kláry“)
- kající pouť na Prusiny
- žehnání dobrovolníků pověřených službou ve farnosti
- 3. setkání farnosti „Restituce jako šance“
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Prosinec
- adventní duchovní obnova pro mládež (4 věkové skupiny)
- setkání s Mikulášem – pro děti
- vyrábění pro misie
- silvestrovský pobyt skautů v Sušici

Restituce jako šance
V roce 2013, kdy jsme všichni s napětím očekávali změny, které vyvolají církevní restituce, se náš farář br. Didak rozhodl zahájit proces,
který byl nazván „Restituce jako šance“. Cílem této akce bylo provedení
jakési inventury činností farnosti, zapojení farníků a možnosti služeb,
preevangelizace.
Tyto aktivity a setkávání budou pokračovat v roce 2014, kdy hlavní
zaměření bude spočívat v bodech jako např.: budování farního společenství, financování farnosti a církve vůbec, hledání identity farníka
a farnosti jako celku v současném dění a ve společnosti.
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Hospodaření v roce 2013
Provoz farnosti je financován z příspěvků, darů a kostelních sbírek, část provozních
výnosů je z pronájmů nemovitého majetku, které tvoří hlavní část výnosů z hospodářské
činnosti.
Provozní výnosy v Kč

Hlavní činnost

Tržby z prodeje služeb
- pronájem
Sbírky

116 747

Úroky

101

Hospodářská činnost

Celkem

89 785

89 785
116 747

5 376

5 477

Přijaté příspěvky a dary

956 800

956 800

Provozní dotace

128 000

128 000

Výnosy celkem

1 201 648

95 161

1 296 809

V hospodaření r. 2013 se projevily plánované zvýšené opravy používaného majetku
v celkové výši 421 tis. Kč, které byly hrazeny zejména z příspěvků věřících, dále z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR (125 tis. Kč) a daru od obce Chotíkov (70 tis. Kč).
Provozní náklady v Kč

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Spotřeba materiálu

198 893

Spotřeba energie

136 343

40 239

176 582

19 224

7 370

26 594

Vodné a stočné
Opravy a udržování

421 226

Ostatní služby

304 469

198 893

421 226
8 392

312 861

Osobní náklady

27 737

27 737

Daně a poplatky

2 872

2 872

Poskytnuté dary

74 124

74 124

Ostatní náklady

22 955

22 955

159 392

159 392

Odpisy dlouhodobého
majetku
Výnosy celkem

1 367 235

56 001

1 423 236

Provozní výsledek
hospodaření

- 165 588

39 160

- 126 427

18

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 podílejí – konkrétní
prací, modlitbou i finančně – a prosíme o vytrvalost.
Děkujeme Vám všem, kdo pro farnost jakýmkoliv způsobem
pracujete a modlíte se za ni.
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.


19

Číslo bankovního účtu farnosti na provoz:
1003002196/5500
Číslo bankovního účtu farnosti pro kostel:
5303002911/5500

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

