Drahá ∏,
Pastorační centrum, které si postavili lidé z naší farnosti, slavilo výročí deseti let založení. Sešla se zde spousta lidí. Při
slavnostní mši se mačkalo kolem oltáře v kostele tolik lidí, že
se tam málem nevešli. Jejich hlavní šéf se poznal podle červeného oblečení. Byl hodně moudrý.
Moudrost se prý získává věkem. A on pořád hovořil o starých časech,
které jsem nezažila. Povídal pořád o nějakém komunistickém režimu..
Myslíš, že nějak souvisí s pastoračním centrem?
Zdraví Tě dobříšská kostelní myš Šedivka
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Stručné zprávy z Pastorační rady (7.9.11)
k Dne 7.9. 2011 se PR sešla poprvé s novým paterem, otcem Kryštofem. Byla více méně seznamovací a pro P. Kryštofa i členy rady měla nastínit, jak dál.
k Nejprve oznámila svoji rezignaci Blanka Krákorová, zvolená do PR za Svaté
Pole. Nový člen rady bude jmenován podle stanov.
k Celé setkání se neslo v duchu jak pokračovat dál a Otec Kryštof vyjádřil ochotu
pokračovat v započatých programech a hledat i nové možnosti.
k Ivo Salcman navrhl, aby se PR setkávala častěji, nejlépe 1x za měsíc, alespoň
do té doby, než P. Kryštof bude ve všech věcech zcela orientován. Dále budou
pokračovat započaté mediální toky na webu farnosti, v Tomáši, také v Dobříšských
listech a aktuální informace se vždy oznámí každou neděli po slavení eucharistie
v ohláškách.
k PR schválila připravený program pro oslavy 10. výročí Pastoračního centra sv.
Tomáše.
k Dále PR doporučuje a schvaluje, aby každé změny v interiéru kostela byly konzultovány na zasedání PR a vysvětleny farnímu společenství i v kostele.
k P. Kryštof byl seznámen s programem PCSvT do konce roku a členové PR si
dali za úkol připravit návrh tématu postní duchovní obnovy.
J.Svobodová
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji z celého srdce Bohu, duchovnímu otci Michalovi, duchovnímu otci Stanislawovi a také bohoslovci Tomášovi za modlitby a návštěvy v době mé nemoci. Děkuji také všem za modlitby.
Jsem ráda, že se mohu zase účastnit mše svaté a modlitby růžence. Všem vyprošuji Boží milost a požehnání.
Miluška Váchová
Redakční rada Tomáše: Michal Klimt, Helena Kylarová, Dr. Josef Musil (šéfredaktor),
Dr. Klára Sochorová, , Jana Svobodová, Vladimír Šafář, Ing. Bára Šafářová, Mgr. Jana
Šigutová.
Tomáš a Tomík na webu (barevně): http://www.farnostdobris.cz/
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Hospodin dělá velké věci s naším dobříšským společenstvím:
UVÍTALI JSME P. KARLA SATORIU A P. PETRA BLECHU OCD
V neděli 2. října naše děti květinami uvítaly nové kněze ve službě naší farnosti. Myslím, že je všichni přijímáme s radostí, s otevřeným srdcem a s velkou
ochotou ke spolupráci.
Má-li vyjít toto číslo Tomáše včas, nezvládneme více než přát si, aby vše,
co se děje v našem společenství, bylo požehnané a vyústilo v dobrý začátek dalšího rozvoje. V dalším čísle přineseme více informací, rozhovory s oběma Otci a
možná i jejich plány.
Na jakékoliv komentáře je ještě brzy, ale snad už lze říci alespoň dvě věci:
Ideální by bylo, kdyby bývalo vše proběhlo jednodušeji, bez chyb. Jenže lidé dělají chyby. Ale tím cennější a obdivuhodnější je, když je chyba uznána a opravena. Zdaleka ne každý z nás to dovede. Zaslouží si to obdiv, uznání a dík.
A za druhé – ale především: jsme tady proto, abychom uskutečňovali Boží
záměr v životě každého z nás - rozhodně nejen tehdy, když jsme právě v kostele.
Ale „kolem kostela“ je seskupeno naše společenství a takto nás jako společenství
Bůh vede svými cestami, které jsou často ne zcela pochopitelné, ale vždy veliké.
-jm-

10. VÝROČÍ PCSVT - JAK NÁS VIDÍ JINÍ
Slavili jsme 10. výročí PCSvT. Nebudeme se chválit sami, výjimečně tedy přetiskneme
zprávu serveru Christnet převzatou z Apha (13.9.2011 12:42 APHA Praha):

Pastorační centrum sv. Tomáše v Dobříši slaví deset let od založení
Farní oslavy 10. výročí otevření centra sv. Tomáše se zúčastní rovněž kněží, kteří
působili v Dobříši, aby společně zavzpomínali na aktivity s centrem spojené. Mezi
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jinými to bude také P. Stanisław Góra, zakladatel centra, který od začátku počítal s
tím, že část zodpovědnosti za jeho provoz převezmou sami farníci. Tento důležitý rys
centra vyzdvihuje také P. Michal Němeček, který v Dobříši donedávna působil jako
farář.
Vybudování Pastoračního centra sv. Tomáše podle projektu Ing. arch. Hanuše Härtela bylo pro život farnosti významným přínosem. Objekt nahradil faru, jejíž technický
stav na počátku 90. let 20. století byl kritický. P. Góra nastartoval řadu aktivit, z nichž
se mnohé dále vyvíjejí. Pastorační centrum tak od začátku plní roli nejen sídla farnosti, ale i přednáškového centra, místa výuky náboženství, prostoru pro společná setkání. Pořádají se zde besedy, výstavy, koncerty, divadlo, společenské večery a další. Speciální program je zaměřen na děti a mládež. Součástí komplexu jsou i dvě hřiště či
knihovna pro děti i dospělé.

Co řekli při oslavě výročí PCSvT
Je to zdařilý projekt, který se povedl
nejen po stránce stavební, ale především proto, že dokázal deset roků naplno žít svým posláním. Opravdu přeji, aby dalších deset roků fungoval
stejně dobře, jako teď.
Mons. ThDr. Dominik Duka OP,
pražský arcibiskup

Co je tady úžasné je, kolik je tady dnes lidí. Je vidět, že Centrum není jen objekt, ale že je plné lidí, plné života. Jsem velmii
rád, že se tady lidé scházejí, nacházejí zázemí pro své aktivity a
setkávání. Kéž by takových objektů na Dobříši bylo více.
Mgr. Jaroslav Melša,
starosta Dobříše

Nejsilnější vzpomínka na 10 let Pastoračního centra? To bude možná ten okamžik,
kdy už všechno bylo a kdy jsme stáli před Centrem, byl tam kardinál Vlk, manželé
Coloredo-Mansfeld a já jsem měl velký strach, jestli se mi to nezdá. Jestli se to
opravdu podařilo, a také jestli budeme mít dost peněz a jak to všechno bude fungovat a jestli to opravdu přinese to požehnání, jak jsem si přál. A myslím, že přineslo.. V době, kdy jsem tady byl s vámi, potom požehnání v době P. Michala a i
teď, když vidím, co se tady děje. A jsem za to vděčný Pánu i lidem, to znamená
vám, kteří jste se na tom podíleli.
P. Stanislaw Góra
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Moje pouť s bratry františkány
V polovině srpna se tři tisíce mladých křesťanů z celé České republiky vydaly na pouť za Svatým otcem do Madridu. Z našeho spolča jsme
nakonec putovali tři a s podivem - každý „po vlastní ose“, s jinou skupinou.
Já jsem se vydala na tuto pouť s františkánskou mládeží. A proč
právě s nimi? Lákala mě na tuto výpravu zvědavost a také jedna kamarádka z Brna. Naše pouť byla již od počátku trochu nevšední. Především
proto, že jsme se neúčastnili programu v diecézi Tarragona, jako ostatní
čeští poutníci. Namísto toho jsme trochu cestovali.
Další zvláštností bylo, že naše skupina zastupovala snad všechny kouty Čech a Moravy. A v neposlední řadě náš výlet byl neopakovatelný svými zážitky, v samotném Madridu
s kapkou rozčarování nad organizací dlouho očekávaného setkání mladých. Celá pouť se
nesla v duchu hesla: „Změna programu vyhrazena“. Již od počátku jsme byli upozorněni, že
celý výlet bude tak trochu „františkánsky zmatečný“. A bylo tomu tak. Ale nebýt toho, troufám
si tvrdit, neutvořila by se tak úžasná atmosféra, umocněná novými přátelstvími mezi námi
účastníky.
A co že jsme tedy na naší pouti zažili? Na začátek bych měla uvést informaci, že naše
výprava čítala dva autobusy, což není úplně zanedbatelný počet lidí. Tím víc musím vzdát
hold našim organizátorům, kteří s námi měli velkou trpělivost a veškeré přesuny a změny
programu činili dle svého nejlepšího vědomí a svědomí ku prospěchu nás, i když situace nebyla mnohdy jednoduchá a oni museli projevit velikou schopnost improvizace. Naše cesta
směřovala k trapistickému klášteru v Sept-Fons. Zde nás uvítal český bratr a povyprávěl nám
o tamním životě mnichů. Směli jsme se také účastnit polední modlitby, po které následoval
znamenitý oběd. Druhou noc jsme strávili u francouzských bratří františkánů v Brive-LaGaillarde, odkud jsme se vypravili do Lurd. Další zastávkou byly Pyreneje, zde jsme neplánovaně zůstali tři dny. Byli jsme na celodenním výletě v národním parku Ordesa, kde snad každý z nás byl znovu uchvácen krásou Božího stvoření. Během nočního přejezdu do Madridu
na nás čekalo malé překvapení. V deset hodin večer na nás vykoukly čtyři věže katedrály
v Zaragoze. Měli jsme zde dvouhodinovou zastávku. Celé město žilo nadcházejícími dny
mládeže. Večer byl oproti horskému klimatu vskutku horký. Mladí lidé zde tančili a zpívali.
Byli jsme doslova naplněni touto jedinečnou atmosférou. Do českého centra v Madridu jsme
dorazili nad ránem. V pátek jsme objevovali krásy města a večer jsme se účastnili španělské
křížové cesty – nejsilnějšího duchovního zážitku snad pro většinu z nás. Když jsme na druhý
den vyrazili na letiště Cuatro Vientos, kde se mělo uskutečnit setkání se Svatým otcem, setkali jsme se s velkou vřelostí místních obyvatel, kteří nás zvali i k sobě domů nebo nám přinesli občerstvení přímo pod nos. Tak jsme směli okusit chutě evropského jihu a zároveň zakusit přívětivost, pohostinnost a radost z víry, která na nás během celé pouti – tedy nejenom
v Madridu - čekala na každém rohu. Madrid doslova pulsoval chválami a jásotem. Samotná
sobotní vigilie a následná ranní mše svatá na letišti byla přeplněna zmatky ze strany organizátorů a umocněna horkem, takže na duchovní prožitek moc sil nezbývalo. Přesto jsme se
do autobusu vraceli plni duchovních podnětů vzešlých z promluvy Benedikta XVI. Při zpáteční
cestě jsme ještě všechny své dojmy umocnili koupáním v Atlantiku, i když těch dvacet minut
v moři bylo skutečně pouze symbolických. Poslední den jsme strávili v Paříži, každý po svém.
Když jsem se vrátila domů, měla jsem v hlavě roj myšlenek, které nešly pochytat. Bylo
toho tolik, co jsme prožili a o čem bych chtěla vyprávět. Na papír se vše předat nedá… Kdo
by měl zájem, ať si odchytne někoho z nás, kteří jsme tam byli, a my se jistě rádi podělíme o
další naše zážitky.
Helča
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PRAVIDELNÉ AKCE V PASTORAČNÍM CENTRU sv.TOMÁŠE V DOBŘÍŠI
14.00-16.00
20.00-21.00
20.00-21.30
9.45-11.15
10.00-11.00
19.00-21.00
13.00-13.45
14.00-15.00
14.30-15.30
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
16.00-17.00
13.30-15.30
16.00-17.30
19.00-21.00
10.00-11.30
15.00-17.00
16.00-18.00
16.00-18.00

Posezení při čaji a knihovna
Modlitební setkání (za farnost)
Duchovní večer mužů
Setkání maminek s malými dětmi
Modlitba růžence
Setkání pastorační rady
Klubíčko pro děti 3-4 roky
Klubíčko pro děti 1. a 2. třídy
Setkání pro děti 4. a 5. třídy
Klubíčko pro děti 5-6 let
Bohoslužba pro školní děti
ŽEMA /modlit. setkání žen a matek
Setkání pro dívky 6. - 8. tř.
BARVIČKA (pro děti)
Možnost svátosti smíření
Setkání mládeže „Spolčo“
Agapé po eucharistii
Setkání manželů I
Setkání manželů II
Setkání „Odpadlíků“

malý sál
učebna
velký sál
malý sál
učebna
velký sál
malý sál
malý sál
velký sál
malý sál
velký sál
host. pokoj
dle domluvy
malý sál
dle dohody
velký sál
velký sál
host. pokoj
dle dohody
dle dohody

podle oznámení *
od 12.10.
podle oznámení*

1. čtvrtek v měsíci

podle oznámení*
podle oznámení*
3. neděle v měsíci
2. neděle v měsíci
4. neděle v měsíci

*) Upřesnění najdete v Kalendáři akcí nebo v „oznámení na neděli“ na www.farnostdobris.cz.
Nabízíme pronájem společenského sálu na rodinné oslavy. Bližší informace v kanceláři
PCSvT nebo na tel. 318 521 677.

Hlavně doufáme, že to tady v Pastoračním centru bude pokračovat, ve spolupráci
s městem a hlavně s námi laiky.
Ing. Hana Dudíková
Ten projekt, který farnost se Stanislawem rozjela, našel naplnění,
nebylo to plácnutí do vody. Protože
se budují i díla, která jdou zkrátka do
háje…Samozřejmě je to pořád výzva, ta neskončila. A vidět těch deset let, vidět, že se Centrum rozvíjí
mnoha směry, včetně dětského hřiště a tak dále, to je radost.. A pro
mne bylo milé se na tom krátkou dobu podílet.
P. Michal Němeček
Já jsem moc ráda, že se tu můžeme lidi z vesnice, kteří jsme tak trochu stranou, navzájem jednou za čas setkat. I lidé, kteří nemají auta, musí je někdo dovézt… Tak to
jsem moc ráda.
Marie Vojtěchová
Začíná mi připadat to Centrum trochu malé, plánovali jste, myslím, původně nějaké
větší a teď by se hodilo…
Dr. Stanislav Žák
Je výborné, že to tady funguje mezigeneračně, od nejmladších až po ty nejstarší a
přináší to všem stále užitek. Po ovoci poznáte…
Jana Svobodová
Baví mě to tady… je príma že se tady můžeme jako scházet, že prostě to tady máme…
Adéla Kořínková (9 let) a Barbora Kylarová (10 let)
Začátky byly někdy těžké, ale pomáhalo předložit všechno Pánu – a na kolenou…
Marie Šochová

dokončení ze str. 3
Oddechl jsem si, se světem jako takovým tam zametáno není. Jen ty hodnoty
nejsou občas k následování. Ono v tom listu pak stejně následuje vybídnutí, co
dělat máme, a ne na co se máme mračit. Vždyť je to logické. Tento svět není ničím menším než Božím dílem. Bůh ten svět nezatracuje ani kvůli pomateným
hodnotám. V Matoušově evangeliu Bůh oznamuje: Vy jste sůl země. Vy jste světlo
světa. Těžko si představit, že by po nás chtěl svítit něčemu, co bychom měli odmítat. Chce po nás, abychom lampu se světlem neskrývali. Dokonce chce, abychom
její pozici přizpůsobili, dali ji na svícen, aby byla vidět. A tedy i nepochybně musí
být očím světa přijímatelná, tedy ne svítící na nějaké naší tajné vlnové délce.
Stejně tak solit se má ve správném množství, aby to nakonec nebylo přesolené a
nepoživatelné, ale zas tak, aby to bylo znát. A to vše proto, aby lidé mohli vzdávat
slávu našemu Otci na nebesích (Mat 5.13-16). Ne tedy proto, abychom jim nebo
sobě vybudovali pozici pro věčnost.
Str. 5
Takže odpověď na položenou otázku: Bůh? Svět? Jednoznačně Bůh a svět.
Jedno bez druhého nemá smysl.
Martin Musil
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V Církvi se hovoří o tom, že Církev je společenství, že by křesťan měl žít ve společenství. Pastorační centrum a Dobříš – lidé kolem kostela a Pastoračního centra – to
opravdu společenství je. Tady by se mnozí z Čech mohli učit, jak by mělo vypadat
společenství, jak prožívat svoji víru, svůj vztah k Bohu a k bližnímu.
Láďa Svoboda

Reakce na čtení a následné kázání před pár týdny
Na závěr nedávného kázání padla otázka :Jaký je náš vztah k Bohu, jaký je
náš vztah ke světu?
Z listu Římanům byla citována věta „ nepřizpůsobujte se tomuto světu….“ A
tak se tato věta stala jádrem kázání. Svět je nějak špatný, v Americe je spousta
rozvodů a potratů …. Ta věta mi zní divně. Jsme přece součástí světa. Co je špatného na přizpůsobení se? Postavili někde silnici, přizpůsobíme se o jezdíme po ní.
Přestěhujeme se do Anglie, začneme mluvit anglicky…Proč ne?
Ta věta mi prostě zní divně. A tak jsem se podíval do jiných překladů: „Neberte
si za vzor hodnoty tohoto světa…“ (Jeruzalémská bible). „Nepřizpůsobujte se tomuto věku“ (Ekumenický překlad). „Do not conform yourselves to the standards of this
world“ (New Testament, Americká biblická společnost).
Dokončení na str. 6
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99 + „0“ = 100 aneb
STÉ ČÍSLO TOMÁŠE
Ano, je to tak a je to skoro
neuvěřitelné.
V červnu 1998 vyšlo nulté –
pokusné číslo Tomáše. Je zajímavé se podívat, o čem jsme tehdy psali (viz rámeček).
Ovšem to platí o všech 99 číslech dosud vydaných
Volby do farní rady
Ze setkání stavební rady – a snad to po čase bude platit i o tomto STÉM JUBI(o řešení problému fary) - LEJNÍM čísle. Je v nich totiž historie našeho společenIvo Salcman
ství za uplynulých 13 let; je to tedy o třetinu delší histoNejsvětější Trojice -jmrie, než je zapsána ve zdech Pastoračního centra sv.
Ekonomika nebo modlitTomáše, jehož výročí jsme slavili 18. září s takovou raba? (o vzniku Ekonomické
dostí a slávou.
rady farnosti Dobříš) Ing.
Tomáš a jeho prostřednictvím celé naše společenMartin Musil
Orelská hlídka Orel
ství je součástí historie města Dobříše; právě na podnět
Sloupek mládeže
z této strany byla všechna čísla Tomáše digitalizována a
Setkání seniorů
uložena v dobříšském muzeu. Pokud by byl zájem, bylo
by možné uvažovat i o internetovém zpřístupnění.
Nemáme se totiž vůbec za co stydět. Naopak, málokteré společenství
v Dobříši má takovou bohatou činnost, jaké Pán požehnal nám. Stojí za to si to
uvědomit, být za to především vděčný a také trochu hrdý. Je to výsledek naší požehané práce a je to jeden z mnoha způsobů, jimiž realizujeme v životě svoje křesťanství. Další oblasti jsou naše práce, naše rodiny, naše zábava, naše veřejné a politické aktivity – to vše je praktické, žité křesťanství.
O většině těchto oblastí občas píše i Tomáš. Mohlo by toho být i více. Řekněme to jinak: Bude toho více, když svoje názory, přání, zážitky a problémy napíše více lidí z našeho společenství.
A tak na oslavu stého čísla udělejme dvě věci:
Předně je třeba poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem do Tomáše přispěli – a zejména tedy všem, kteří za těch 13 let pracovali v redakční radě.
A za druhé je třeba pozvat všechny, kteří se cítí být členy dobříšského křesťanského společenství (a to, prosím, nejsou jen ti „katolicky kostelní“), aby napsali
vše, co by chtěli prostřednictvím Tomáše sdílet s ostatními; mohou to být samozřejmě i otázky a redakční rada se bude snažit najít na ně odpověď. Jak známo,
náš patron svatý Tomáš se vyznačoval zejména úporným hledáním spolehlivých
odpovědí.
Věřme, že nová situace, do níž se naše společenství v současné době dostává, bude příznivá a že sloupek čísel Tomáše s Boží pomocí poroste co do kvantity i
kvality.
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KALENDÁŘ AKCÍ ŘÍJEN - LISTOPAD 2011
6.10. Čt 15:00 PCSVT
− Bohoslužba pro děti
Vikariátní setkání mládeže v Obděnicích u Petrovic. Odjezd
8.10. So
z Dobříše autobusem v 6:35 od kostela Nejsvětější Trojice.
9.10. Ne 16:00 PCSVT
− Setkání manželů II
12.10. St 19:00 PCSVT
− Setkání pastorační rady
14.10. Pá 19:30 DOBŘÍŠ KOSTEL − Modlitba pro město
15.10. So 15:00 PCSVT
− Příprava rodičů na křest dětí – 1. setkání z 5
16.10. Ne 10:00 PCSVT
− Agapé po eucharistii
15:00 PCSVT
− Setkání manželů I
Eucharistie za účasti arcibiskupa Dominika
−
18.10. Út 9:00 DOBŘÍŠ KOSTEL
Duky a kněží vikariátu Příbram
Přednáškové setkání s P. Janem Houkalem,
−
20.10. Čt 19:30 PCSVT
Th.D. na téma „Smrt a umírání“
22.10. So 15:00 PCSVT
Příprava
rodičů na křest dětí 2/5
−
− Vernisáž výstavy kreseb Romany Rotterové
17:00 PCSVT
a koncert souboru Sirinx z Litoměřic
23.10. Ne 16:00 PCSVT
− Setkání „Odpadlíků“
25.10. Út 21:00 DOBŘÍŠ KOSTEL − Eucharistie (nejen) pro rodiče
30.10. Ne 10:45 SVATÉ POLE
− Eucharistie za zemřelé
15:00 DOBŘÍŠ HŘBITOV − Bohoslužba slova s modlitbou za zemřelé
1.11. Út
− Slavnost Všech svatých
18:00 DOBŘÍŠ KOSTEL − Eucharistie ke slavnosti Všech svatých
2.11. St
Památka zemřelých
18:00 DOBŘÍŠ KOSTEL − Eucharistie za zemřelé
3.11. Čt 15:00 PCSVT
− Bohoslužba pro děti
4.-6.11.
Víkendová duchovní obnova pro mládež
6.11. Ne 14:00 DOBŘÍŠ KOSTEL − Bohoslužba ke cti sv. Huberta
13.11. Ne 10:45 SVATÉ POLE
− Poutní Eucharistie
16:00 PCSVT
− Setkání manželů II
14.11. Po 9:00 SVATÉ POLE
− Eucharistie a „pěkná hodinka“
20.11. Ne
Slavnost Krista Krále
− Vernisáž výstavy obrazů Miro Pograna a
10:15 PCSVT
agapé
15:00 PCSVT
− Setkání manželů I

Pravidelné bohoslužby a pastorace
probíhají beze změn v termínech uveřejněných v zářijovém čísle Tomáše
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