Volby do pastorační rady 2019 – představení kandidátů
Informace o kandidátech do pastorační rady, ze kterých budeme v neděli
24. listopadu 2019 volit čtyři zástupce. Za týden budou k dispozici
volební listy. V nepřítomnosti dne voleb lze volit prostřednictvím zástupce.

Vojtěch Šilhánek Narodil jsem se v roce 1968. Zhruba od roku
1999 jsme narozením prvního syna začali docházet do kostela sv.
Martina pravidelněji. V kostele sv. Martina pořádáme nedělní
katecheze pro děti. V současné době pracuji jako systémový
inženýr ve společnosti REXAM v Dýšiné, kde také s manželkou a
třemi syny bydlíme.

Jmenuji se Eva Turková a Salesiánské středisko mládeže v Plzni
navštěvuji přibližně od svých 15 let. Nejprve jsem zde byla jako
účastník různých akcí, později jsem vedla dívčí chaloupky a
v roce 2005 jsem ve Středisku začala pracovat jako sociální
pracovnice v programu Střecha, kde mám jako hlavní činnost
doprovázení pěstounských rodin. To co můžu přinést do farní
rady je pohled zaměstnance Střediska, pohled farnice, pohled
matky od dvou dětí (9 a 11 let) a pohled manželky muže, který
nepochází z křesťanského prostředí.

Mgr. Bc. Luboš Sýkora
Jsem ženatý, je mi 42 let a mám 5letou dceru. V Plzni bydlím od
roku 2003, pracuji ve firmě STOCK PLZEŇ-Božkov s.r.o. na
pozici Key Account Manager. V letech 2003-2004 jsem pomáhal
s vedením katechumenátu ve františkánské farnosti Plzeň –
Severní předměstí, příležitostně jsem vedl bohoslužby slova
v Domově pro seniory a v Domečku. Do kostela sv. Prokopa a
Martina jsme začali chodit pravidelně na bohoslužby před 4 lety.
Patříme do společenství rodin z kostela sv. Jiří. Kandidaturu jsem
přijal jako příležitost zapojit se více do života farnosti. Mohu
zúročit teoretické znalosti ze studia teologie v praxi

Farnost Plzeň - Lobzy

Petr Purkart
Součástí farnosti jsem od roku 1999, kdy jsem se přestěhoval do
Plzně. Je mi 44 let, pracuji jako obchodně-technický zástupce. V
kandidatuře do farní rady vidím možnost více se podílet na dění
ve farnosti – obdobně jako již dříve v rodné malé farnosti na
Sokolovsku. Zkušenosti zde nabyté, a nejen ty, bych rád zúročil
ve prospěch farnosti.

Bc. Petr Němeček, DiS.
34 let – Obchodní ředitel
Petr je manažerem v technologické společnosti ANTEE. Jeho
přínos je v aplikaci moderních postupů v řízení. Díky svým
silným stránkám, jako je empatie, tah na branku a
komunikativnost dokáže do farní rady přinést nové a neotřelé
řešení nastalých situací. Má 2 děti a s manželkou Ludmilou je
dlouholetou součástí farnosti v Plzni Lobzích.

Mgr. et Bc. Ludmila Němečková
35 let – Pastorační asistent
Ludmila je jako zaměstnanec Plzeňského biskupství součástí
pastoračního oddělení plzeňské diecéze. V rámci své činnosti má
na starosti akce v diecézi, jako např. Noc kostelů, Diecézní pouť,
Modlitební štafeta, Svíce pro naše zemřelé nebo vzdělávací
programy pro školy. Salesiánské prostředí zná od svých 4 let, kdy
prvně vkročila do střediska a už jej neopustila. Dlouhá léta zde
byla jako dobrovolník, následně jako pedagogický pracovník
střediska.
Vítek Šilhánek
Narodil jsem se v roce 2001. U Salesiánů ministruji od dětských
let. Působil jsem jako bubeník ve schole Vox Macronix.
Jako animátor působím u Salesiánů na letních táborech pro děti.
Studuji Střední dopravní školu, kde letos budu maturovat. Další
studium zaměřuji na sféry, kde se mi zdá, že mohu pomáhat
druhým.
Rád sportuji, mám rád veškerou muziku a rád opravuji auta.
Miluji jízdu na motorce.

Alice Urbánková
Je mi 48 let, jsem lékárnice, pracuji v lékárně EUC Chrást. Mám
čtyři děti -2 holky a 2 kluky. Bydlím 10 let v Plzni a do farnosti v
Lobzích jsme začali chodit okolo roku 2011. Mám zkušenost z
jiných farností, což může někdy přinést nový pohled na určitou
problematiku.

Dušan Váňa
Narodil jsem se v Plzni v roce 1965, jsem ženatý, s manželkou
Marcelou máme tři děti. Přestože jsem byl pokřtěn v roce 1994,
do farní rodiny patřím již od roku 1992, od křtu nejstarší dcery
Karolíny. K víře, do kostela a do farnosti mě přivedl P. Kaplánek.
Od roku 1995 jsem členem Scholy u katedrály sv. Bartoloměje,
takže nedělních bohoslužeb se účastním především tam. Přesto
bydlištěm, ale hlavně srdcem patřím do doubravecko-lobezské
farnosti, kde mám spoustu dobrých přátel. Pro ty, kdo mě neznají
osobně, jsem ten, který na farních slavnostech a poutích čepuje
pivo. Od roku 2016 jsem koordinátorem Tříkrálové sbírky ve
farnosti, spolupráce s Charitou v této oblasti v roce 2018 vyústila
v mé jmenování za člena Rady Městské Charity v Plzni, kde
zastupuji salesiánskou farnost. Jsem členem stávající pastorační
rady farnosti. Zaměstnán jsem u společnosti ČD-T a.s. ve funkci
manažera odboru Servis infrastruktury. Svoje manažerské
dovednosti, které jsem získal léty na různých pracovních postech
a funkcích a které chápu jako dar od Boha, bych rád využil v
práci pro Něj a pro farnost (a pro přátele Salesiány).

Pavel Říha
Do lobezské farnosti chodím od příchodu salesiánů do Plzně
v brzkých devadesátých letech. Většina mých aktivit kolem
farnosti byla a je spojena s hudbou. Pravidelně doprovázíme mše
svaté s Quo vadis a o Velikonocích zpíváme se scholou „z kůru“.
V současnosti pracuji jako tiskový mluvčí plzeňského biskupství.
Před tím například jako redaktor Radia Proglas. V pastorační radě
bych se chtěl věnovat hudbě a rozjet v rámci farnosti moderované
diskuze s hostem o celospolečenských tématech.

Farnost Plzeň - Lobzy

Pavel Růžička
Jsem ženatý, mám tři děti, skvělou ženu a od léta společně
bydlíme v Bukovci. Po několikerém stěhování se tak opět, a snad
již natrvalo, vracíme do farnosti Lobzy. Prošel jsem
*animátorskými kurzy, vedl společenství mládeže (tzv. spolčo),
podílel se na vedení duchovních obnov po mládež, jako
dobrovolník jsem pracoval v mládežnickém centru v Anglii a v
rodném místě sv. Vincenta z Paula ve Francii. A po letech se opět
vracím do farnosti Lobzy a jsem vděčný, že zde již mohu
pomáhat s nedělním slovíčkem pro děti, i že jsem mohl vést
kroužek francouzštiny na středisku.
Rád bych z toho mála nyní zase dával dál, bude-li to potřeba.
Mohu nabídnout pohled z řad mladších rodin a přiblížit jejich
potřeby a snad i pomoci s promýšlením pastorace dětí a mládeže.

Asi mne znáte jako Mílu... Jmenuji se Emil Kuchta a s rodinou
žijeme v Plzni Újezdě. Pracuji jako sociální pracovník ve Stodu,
kde se podílím na zlidštění bývalého velkého ústavu. Ve farnosti
se věnuji dětem při nedělním slovíčku a mladším ministrantům.
Již dříve jsem členem farní rady byl :-).

Jmenuji se Jana Gregorová, je mi 36 let a s manželem Kájou a
dvěma malými syny bydlíme v Plzni v Újezdě. Vystudovala jsem
psychologii na Karlově univerzitě a před odchodem na
rodičovskou dovolenou jsem pracovala v Plzeňském Prazdroji,
kde jsem byla zodpovědná za výběr zaměstnanců v rámci celé
České republiky. Ve volném čase se věnuji tomu, co mám ráda –
a to je rodina, přátelé, hudba, literatura, filmy nebo hry a kvízy.
Od září se ve farnosti podílím na vedení nové dětské scholičky.
Do kostela sv. Martina a Prokopa jsem začala chodit jako dítě hned
po příchodu salesiánů do Plzně. Formovala se mi tu (a stále
formuje) osobní víra a poznala jsem zde svoje celoživotní přátele.
Na naší farnosti oceňuji zejména výjimečné, radostné a přátelské
společenství lidí všech věkových kategorií, vstřícný přístup
k nově příchozím a důraz na pastoraci dětí a mladých rodin. To
jsou hodnoty, které bych jako členka pastorační rady ráda
podporovala a rozvíjela.

