KALENDÁŘ AKCÍ – LEDEN 2012
- Živý betlém a společný zpěv koled
Po 16:00 PCSVT
- Adorační večer
Út 20:00 PCSVT
- Bohoslužba slova pro děti
Čt 15:00 PCSVT
Pá
Slavnost Zjevení Páně
18:00 KOSTEL DOBŘÍŠ - Slavení eucharistie
- Večerní agapé s koledami
19:00 PCSVT
- Slavení eucharistie
17.1. Út 21:00 PCSVT
- Ekumenická bohoslužba
20.1. Pá 18:00 PCSVT
- Společenský večer
19:30 PCSVT

26.12.
3.1.
5.1.
6.1.

Pravidelné bohoslužby a pastorace mimo vánoční období

Tomáš
Tomáš
Číslo 101

Vánoce 2011

OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI

probíhají v termínech uveřejněných v adventním čísle Tomáše
PRAVIDELNÉ AKCE V PASTORAČNÍM CENTRU sv.TOMÁŠE V DOBŘÍŠI
probíhají v prvních lednových týdnech podle programu uveřejněného
v říjnovém čísle Tomáše, event. podle dohody účastníků

Tříkrálová sbírka 2012

„ Uviděli jsme jeho hvězdu na východě a přišli jsme se poklonit Pánu“.
Ano, tříkrálový čas vánoční je zde zase a jako každoročně budou i naším
městem procházet skupinky tří králů, přát pokojný rok a prosit o finanční příspěvek pro potřebné: již v prvním lednovém týdnu začne tradiční Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek směřuje vždy k těm nejpotřebnějším jak v našem okolí tak
v celonárodním měřítku.
Jedná se o veřejnou sbírku, povolenou Magistrátem hl. města Prahy dle
platných právních předpisů; právo vykonávat ji má Charita ČR.
Tak až potkáte ty naše malé a velké koledníky, věnujte jim do kasičky, pokud můžete, nějaký ten příspěvek. Je to správné rozhodnutí a v malých každodenních rozhodnutích, v nichž stavíme dobro nad pohodlnost, žijeme skutečně
svůj život.
Krásný a požehnaný nový rok přeje za FCH Dobříš
J. Svobodová

Redakční rada Tomáše: P. Petr Blecha OCD, Michal Klimt, Helena Kylarová, Dr. Josef
Musil (šéfredaktor), P. Karel Satoria, Dr. Klára Sochorová, Jana Svobodová, Vladimír
Šafář, Ing. Bára Šafářová, Bc. Jana Šigutová.
Tomáš a Tomík na webu (barevně): http://www.farnostdobris.cz/

Milí přátelé – farníci,
oslava narození Ježíše Krista je pro každého z nás novou příležitostí,
vstoupit do Tajemství! Do Tajemství, které je hluboce božské i lidské
zároveň. Jsou-li pro mnohé lidi dodnes tím nejnápadnějším znakem
Vánoc dárky a dobré jídlo, pak je na místě připomenout, že původní
duch Vánočních svátků nespočívá v rovině slov „mít a užívat si“, nýbrž „být a stávat se“. Smysl křesťanských Vánoc vyjadřuje věta:
„Slovo se stalo tělem“. Bůh se vyslovil naplno Slovem, které nikdy
nevezme zpět. Konkrétním „tvarem“ tohoto Slova je lidství. „Maria
to všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom“ – s tajemstvím nejlépe zachází ten, kdo je uchovává v srdci. Pojem „srdce“ je v
bibli místem, kde překračujeme sami sebe, prostorem, kde nás oslovuje Bůh. Tajemství je třeba nechat růst podobně, jako pod matčiným srdcem roste nový ŽIVOT. Z vánoční víry vyplývá, že každý
člověk, který bere vážně své „stávání se člověkem“, je už tím samým
na cestě k Bohu – ŽIVOTU. Kéž se nám na této cestě podaří udělat
alespoň malý krůček kupředu.
Požehnané svátky Vám všem
P. Karel Satoria a P. Petr Blecha

Redakční rada Tomáše přeje všem čtenářům
radostné Vánoce a požehnaný rok spásy 2011

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOBŘÍŠ

bohoslužby o Vánocích 2011



SOBOTA 24. 12. ŠTĚDRÝ DEN
14.30 DOBŘÍŠ – BOHOSLUŽBA SLOVA PRO DĚTI
22.00 Svaté Pole - štědrovečerní mše
22.00 Rosovice - štědrovečerní mše
22.00 Stará Huť – štědrovečerní bohoslužba slova
24.00 Dobříš – štědrovečerní mše



NEDĚLE 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNA
7.30 ROSOVICE
9.00
DOBŘÍŠ
10.45 Svaté Pole
12.00 Dlouhá Lhota



PONDĚLÍ 26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
7.30 ROSOVICE
9.00
DOBŘÍŠ
10.45 Svaté Pole
12.00 Dlouhá Lhota



Pátek 30. 12. Svátek Svaté rodiny
18.00 Dobříš - mše s obnovou manželských slibů
(společná mše pro všechny obce)



Sobota 31. 12. Svátek sv. Silvestra
18.00 Dobříš – mše na poděkování za uplynulý rok
18.00 Svaté Pole – mše na poděkování za uplynulý rok



Neděle 1. 1. 2012 Slavnost Matky Boží Panny Marie
8.30 Rosovice
9.00
Dobříš
10.45 Svaté Pole
12.00 Dlouhá Lhota

