Drahá Pí,
předešlé dny potvrzovaly, jak je opravdu zábavné mít dva kněze.
Ještě nedávno to vypadalo všelijak. U nás si lidé povídali různé
drby a fámy o tom, že kněží vymírají a že už se ani nedají pořídit noví. Proto by se prý raději měli ženit, aby mohli mít malá
kněžátka. Díky tomu by se rozmnožili a byl by jich zase dostatek. Jenomže na Moravě ještě zbyli dva a ti se rozhodli přijít do
naší farnosti, aby všem ukázali, zač je toho loket.
Lokty ukazují už docela dlouho, takže je na co se dívat. Protože
jsou dva, tak se před dobříšskou nedělní mší domlouvají, kdo z
nich půjde tu mši sloužit. A to je prý ten, kdo vyhraje „kámen,
nůžky, papír“. To pochopitelně nějaký čas trvá, a tak není divu,
že mše tím pádem začínají pravidelně o pár minut později. Z
toho mají největší radost děti, které vydrží být hodné pouze
prvních pár minut, potom to můžou pořádně rozjet.
Měj se hezky a nemusíš se bát, že tu kvůli nedostatku sněhu nemáme dost
legrace. Už i děti přišly na to, že na sněhové koule nebo sněhuláka nepotřebují sníh, když jim stačí bláto.
Tvoje zablácená dobříšská kostelní myš Šedivka
Den nemocných
Stalo již dobrou dobříšskou tradicí, že Farní charita spolu s farností pořádá jednou ročně v Pastoračním centru sv. Tomáše den nemocných, a to příznačně na
svátek Panny Marie Lurdské. Letos se tak stane v sobotu 11. února a bude to
příležitost získat svátost nemocných. Od 8:30h bude také příležitost ke svátosti
smíření a v 9:30h začne slavení eucharistie. Možná přijde i nějaký host, ale především je vítán každý, kdo má potřebu získat svátost nemocných vzhledem ke
svému věku a nemoci. Všem, kteří se sami nemohou dopravit, nabízíme odvoz,
ale je třeba včas o tuto službu požádat, nejlépe P. Karla nebo P. Petra. Přijďme
tedy a potěšme svoji duši tak důležitou a mocnou svátostí.
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/
Str. 8

Tomáš
omáš
Číslo 102

Únor 2012

OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI
Tříkrálové poděkování
První týden v roce a končící čas vánoční byl již tradičně ve znamení Tříkrálové sbírky, pořádané Českou katolickou charitou. Po celé republice bylo možné
potkávat skupinky i celé průvody koledníků, připomínající, že do Betléma můžeme přinášet dary tím, že podarujeme potřebné. Nejinak tomu bylo v Dobříši a
okolních vesnicích. Obětaví koledníci, malí i velcí, s přáním všeho dobrého
v tomto roce vyprošovali finanční příspěvek. On tento rok asi nebude pro mnohé
lidi snadný; přesto je jisté, že to dobré v nás zůstává i přes nepříznivé ekonomic)
ké výhledy* . A tak se můžeme pochlubit, že se v našich farnostech vybralo celých 84 205 Kč. Koledníci z Dobříše a Staré Huti vybrali do zapečetěných kasiček
celkem 32 175 Kč, ve Svatém Poli a Budínku 18 814 Kč, v Rosovicích vybrali
celkem 10 014 Kč, ve Dlouhé Lhotě 11 180 Kč a v Obořišti 12 022 Kč. Kromě
toho byl odeslán na konto sbírky ještě soukromý finanční dar 4 000 Kč.
Děkuji všem kolednicím, koledníkům a malým koledníčkům, že věnovali svůj
čas a pohodlí této akci. Ti malí opravdu krásně zpívali , že „Tři králové přišli
k nám“, a to štěstí a zdraví přáli všem z celého srdíčka. Děkuji všem, kdo přispěli
do Tříkrálové sbírky, bude opět účelně využita jak v diecézním měřítku mimo jiné
podporou Charitního domova pro seniory v Mukařově i podporou v zahraničí na
odstranění podvýživy matek a dětí v Africe. V Dobříši se jako v loňském roce zaměříme na pomoc jednotlivcům i rodinám v sociální tísni, zdravotně postiženým,
na pomoc v krizových situacích, v adopci na dálku apod. Využití prostředků u nás
na Dobříši bude zveřejněno po 1. čtvrtletí.
Nevíme, jaký rok je před námi, ale on stejně bude takový, jaký si ho sami
uděláme. Jedno je jisté: že ti, kdo umí myslet i na druhé, nebudou nikdy chudí .
Přeji nám všem, ať si právě toto bohatství uchováme.
Deo gratias.
Jana Svobodová, ředitelka FCh Dobříš
k) Redakční dovětek: V letošním roce se také v Praze podařilo vykoledovat
dosud největší částku za dobu konání Tříkrálové sbírky. Ve více než 700 kasičkách se shromáždily 2 130 914 korun.
Str. 1

Ohlédnutí našeho jáhna Petra
K napsání tohoto článku mě vedly dvě skutečnosti: Výzva Jožky Musila, abych konečně zase něco napsal.. a čas, který tak rychle běží.
Každý rok, na svátek sv.Štěpána, se koná v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
slavnostní bohoslužba, která je obětována za jáhny. Po skončení bohoslužby jsme zváni na
arcibiskupství, kde máme možnost se po roce setkat nejen se světícím biskupem, ale také
mezi sebou, neboť se po celý rok nevidíme. To by nebylo nic nového, ale při setkání přišel
za mnou jeden z kolegů a povídá “ ty budeš mít letos v létě výročí, vid“? V prvním okamžiku
jsem nevěděl, o čem vlastně mluví, narozeniny mám jindy než v létě a ještě ne kulaté, tak
jsem asi vypadal dost divně, takže pokračoval : „No přece 10 let výročí svěcení !!“ Uvědomil
jsem si, že to bude asi pravda, ale že ten čas tak rychle uběhl, to bylo přece jen trochu překvapením.
Deset let je dost dlouhá doba na to, aby člověk mohl provést jakousi bilanci, co za ten
čas udělal, nebo měl by udělat. Za tuto dobu v naší farnosti působili faráři: Otec Viktor,
Otec Stanislaw, Otec Michal, Otec Krysztof a nyní máme to štěstí, že máme dokonce dva
faráře - Otce Karla a Petra. Před nimi pamatuji ještě děkana Hradeckého a Otce Eliáše.
Krátce po udělení svátosti svěcení jsem byl požádán, zda bych vyučoval na církevní
škole v Praze. Již tenkrát jsem si uvědomil, že záchrana mravně upadající společnosti
v naší zemi spočívá ve výchově mladých lidí, nezatížených minulostí, a tak jsem souhlasil.
To, že od té doby uběhlo 10 let, si člověk ani nepřipustí. Slova papeže Benedikta XVI. „výchova mladých je úkolem církve“ tak zasahují trochu i do mé činnosti a děkuji Bohu, že se
mohu na tomto úkolu podílet jako vyučující křesťanskou a všeobecnou etiku. V současné
době učím na třech školách: Střední sociální škola sv.Zdislavy, Střední zdravotní škola Jana
Pavla II, a Vyšší odborná škola řádu Maltézských rytířů.
Jako advokát Metropolitního církevního soudu mohu s radostí konstatovat, že je stále
méně případů žádostí o přezkoumání platnosti církevního sňatku. Je to znamení, že lidé,
kteří vstupují do svátostného manželství, si plněji uvědomují tuto svátost a počet dětí ( alespoň v Dobříši ) je toho znamením.
Petr Váňa

Živý betlém na Dobříši 26.12.2012

↑ Písař sčítá lid
v Betlémě
← Mudrci studují písma, aby
porozuměli poselství hvězdy

Úklid kostela
Při nedělním slaveni eucharistie se zcela zaplní prostor kostela. Pozorný návštěvník
si jistě všimne, že téměř tři čtvrtiny příchozích jsou mladší ročníky, mladé rodiny s dětmi. A
dětí je dost, malých, neposedných. My starší a staří jsme vděční, že se jim rodiče věnují, a
na cestu k Bohu je vedou.
Také při slavení eucharistie často vnímáme velice dobře připravené zpěvy; na to, aby
byly dobře připravené, se také každý týden schází početná skupina obětavých lidí. A další
připravují v kostele květiny, starají se o čistá plátna, abychom se v kostele cítili opravdu
slavnostně..
A k tomu je také třeba kostel každý týden alespoň trochu uklidit. Velký úklid se dělá
dvakrát ročně, ale ten běžný je třeba dělat každý týden. Děti jsou neposedné, některé občas nadrobí, omítka zdí kolem laviček je také pro ně lákavá. A když je v kostele svatba nebo pohřeb, je úklidu o to více. Uklízí se také v Pastoračním centru. Dohromady se na úklidu
obou prostor podílí asi 10 žen, vesměs těch starších až nejstarších z našeho společenství.
A tato skupinka se postupně zmenšuje.
Otázka teď je, zda je mezi námi ještě někdo, kdo se nepodílí na všech důležitých aktivitách vyjmenovaných výše a nepomáhá ani při úklidu. Právě na takové se chceme obrátit:
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PRAVIDELNÉ AKCE V PASTORAČNÍM CENTRU sv.TOMÁŠE V DOBŘÍŠI
14.00–16.00 Posezení při čaji a knihovna
malý sál
20.00 - 21.00 Modlitební setkání (za farnost) učebna
9.45-11.15
10.00-11.00
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
9.00-10.00
13.30-15.30
16.00 -17.30
18.00-19.00
15.00 - 17.00
16.00 - 18.00
17.00-19.00
20.15

Maminky s malými dětmi
Modlitba růžence
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
Setkání pro dívky 6. - 8. tř.
ZPÍVÁNKY pro děti
BARVIČKA (pro děti)
Možnost svátosti smíření
Slavení eucharistie
Setkání manželů I
Setkání manželů II
Setkání „Odpadlíků“
Volejbal

malý sál
učebna
malý sál
malý sál
velký sál
malý sál
velký sál
host. pokoj
dle doml.
Malý sál
malý sál
dle dohody
velký sál
host. pokoj
dle dohody
dle dohody
stará ZŠ

1. čtv v měsíci

3. ne v měsíci
2. ne v měsíci
4. ne v měsíci

Nepravidelné akce hledejte v Kalendáři akcí (str. 5) nebo na www.farnostdobris.cz
Nabízíme pronájem společenského sálu na rodinné oslavy. Bližší informace v kanceláři
PCSvT nebo na tel. 318 521 677 .

Co dělají skautky v zimě
` V sobotu 10. prosince jsme se vydaly na tradiční vánoční schůzku. Letos trochu neobvykle, bez sněhu. V lese za Bzdinkou jsme si zahrály hru Vánoční pošta. V území jsou rozházené nastříhané vánoční pohlednice a úkolem je vynosit
a nenechat se chytit a poté je poskládat dohromady. Nejstarší pohlednici jsme
objevily z roku 1976.
` Proběhla i tradiční mezidružinová soutěž v pečení cukroví – tentokrát na téma LINECKÉ.
Upekly jsme si také vuřty a vrhly se na výrobu betléma pro zvířátka. Je z ovoce a zeleniny a
nechybí Ježíšek, Josef s Marií, andělé, králové,…. Rozdaly jsme si vánoční dárky, zazpívaly
koledy a za světla svíček a prskavek se vydaly k domovu.
` Odpoledne 23.12. jsme se společně s klučičím oddílem pustily do roznášení betlémského
světla. Začínalo se v kostele, kam jej tradičně nosíme již pěknou řádku let. A poté jsme roznesly světýlko i starším občanům našeho města. Někteří nás již netrpělivě vyhlíží
s připravenou svíčkou.
` Druhou lednovou sobotu proběhla výprava do Prahy. Abychom netrávily všechen společný
čas v lese, je tato výprava spíše kulturnějšího charakteru: Navštívily jsme nejužší uličku
v Praze a zašly na „neviditelnou výstavu“. Je to výstava o světě, kde zmizelo všechno světlo,
a kde se snažíte pomocí svých zbylých smyslů najít cestu ven.
Nakonec jsme ještě položily svíčku ke hrobu Václava Havla na vinohradském hřbitově.

Zája
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My, které se alespoň občas podílíme na úklidu, prosíme ty, kteří by si mohli alespoň
jednou za měsíc udělat hodinku času na vystřídání a pomoc při úklidu, aby se zamysleli, jestli
mohou pro kostel a tím i pro všechny něco udělat. Je to také služba všem těm, kteří se rádi
společně v kostele nebo v Pastoračním centru scházejí. A těm, kteří se k úklidu připojí, to jistě bude dělat radost.
Miroslava Musilová

Pozvánka na přednáškový cyklus „Jak pracovat s vinou“
Milí přátelé, každoročně pořádáme v našem Pastoračním centru cyklus přednášek na předem zvolené téma. Jde o příležitost lépe uchopit a hlouběji porozumět bohatství našeho života. Zveme Vás proto na letošní cyklus zamyšlení s názvem "Jak
pracovat s vinou?", který bude probíhat v PCSvT od 28.2. do 27.3. 2012. Přednášek
se uskuteční celkem pět v týdenním intervalu, začátek je vždy v úterý v 19:30h.
Realita viny (hříchu) je značně frekventovaná nejen v náboženském prostoru, její praktické uchopení však často zůstává vytrženo ze širších souvislostí lidského růstu
a ještě méně je chápána jako šance vedoucí k proměně (obrácení) a uchopení života
v hlubší rovině. Rádi bychom zacílili pozornost na otázky, které se v souvislosti s vinou vynořují, a pokusili se naznačit možné odpovědi. Skutečný DAR v sobě nese pozitivní poselství! Dar pokání (svátost smíření) není malý! Odkazuje na pokojné spočinutí v Boží přízni...
Program cyklu:
28.2.: Člověk jako Boží obraz (srv. Gn 1,31a). Mgr. Petr Blecha.
6.3.: Stíny minulosti - (jak uzdravit paměť národa? Mgr. Daniel Herman, ředitel
Ústavu pro studium totalitních režimů.
13.3.: Bible a vina (NZ, pohled apoštola Pavla). ThDr. Ladislav Heryán SDB, biblista.
20.3.: Vina -cesta k integraci sebe sama. Jakub Hučín, psycholog a terapeut.
27.3.: Dar smíření (privilegovaný prostor života, srv.J 10, 10). Mgr. Karel Satoria.
Těšíme se na Vás a přejeme pokojné spočinutí v Něm!
Karel Satoria a Petr Blecha

Německou učebnicí roku je Katechismus pro mládež
Katechismus katolické církve pro mladé „YouCat“ přišel na německý knižní trh v březnu
2011; od té doby se prodalo více než 1,5 milionu výtisků a byl přeložen do 24 jazyků včetně
češtiny. Nyní obdržel cenu za nejlepší učebnici roku 2011. Cena bude předána v bavorském
Eichstättu za účasti biskupa Gregora Maria Hankeho. Cena je udělována více než dvacet let
sdružením „Učit se pro německou a evropskou budoucnost“ a jejími dosavadními držiteli jsou
učebnice z různých studijních oborů, převážně z oblasti etiky, religionistiky a německé literatury. Kritériem pro výběr knih je jejich schopnost „zprostředkovat žákům úctu k Bohu, lásku k bližnímu, toleranci a dovednost dialogu na základě vlastního eticky vysokého, křesťanského přesvědčení“.
Na vzniku katechismu pro mladé se podílela sama mládež se skupinou teologů, vedených vídeňským kardinálem Christophem Schönbornem. Předmluvu ke žluté knížce, která v
pěti stech otázkách a odpovědích předkládá základní pravdy víry, napsal papež Benedikt XVI.
Str. 3
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Investice
Jednou, když se mi nePravidelné bohoslužby a pastorace
udělalo dobře, jsem začal
přemýšlet o tom, jak by
(v Dobříši vše v kostele, není-li uvedeno jinak)
případně mí blízcí dosáhli
na mé investované peníze
Neděle
tak, aby z nich nemuseli
7:30 Eucharistie v Rosovicích
platit velkou dědickou daň.
9:00 Eucharistie v Dobříši
Po nějaké době jsem si
10:45 Eucharistie ve Svatém Poli
uvědomil, že jsem asi měl v
12:00 Eucharistie ve Dlouhé Lhotě
té chvíli raději myslet na
Úterý
Boží investice do mne. Co
15:00 Eucharistie v LDN Dobříš – 1. úterý v měsíci,
jsem dělal s dary, které mi
jinak tamtéž bohoslužba slova
byly dány; na co jsem je
Středa
využil, do čeho jsem je in18:00
Eucharistie v Dobříši
vestoval… Jak to asi se
Čtvrtek
mnou bude, až z nich budu
8:30 Eucharistie v Domově seniorů v Dobříši
vydávat počet…
15:00 Bohoslužba pro školní děti v PCSvT
Vzpomněl jsem si na
– 1. čtvrtek v měsíci
jeden příběh, který asi budete znát. Jeden člověk
Pátek
8.30 Eucharistie ve Svatém Poli – sudé týdny
zemřel a předstoupil před
Eucharistie v Rosovicích – liché týdny
svatého Petra, který hlídal
16:00–17:45 Příležitost ke svátosti smíření
před bránou do nebe. Petr
v PCSvT
tomu člověku řekl: „Dál
18:00
Eucharistie v PCSvT
mohou jen ti, kteří mají
alespoň 50 bodů. Jak jsi
Sledujte aktuální speciální události a změny v
Kalendáři akcí
žil?“ Člověk začal přemýšlet, kde potřebné body získat. Začal tedy vyjmenovávat klady, které ho napadly: „Celý život jsem se
snažil žít v pravdě.“ Petr
zvedl oči od knihy života,
souhlasně pokývl a řekl: „První bod.“ „Chodil jsem do kostela a snažil se žít podle
přikázání“ pokračoval člověk. „Druhý bod“ reagoval Petr. „Byl jsem věrný manželce
a snažil se vychovávat děti k zodpovědné svobodě“ lovil v paměti člověk.
„Hmm, třetí bod“, ozval se Petrův hlas. Člověk si v hrůze uvědomil, že vyčerpal
vše, co mohl o sobě dobrého říci. Co mu zbývá? Vždyť mu ještě chybí tolik bodů!
Zoufale přemýšlel, co mu pomůže. Pak si vzpomněl, kdo jediný mu může pomoci. Hlasitě zavolal: „Pane, prosím, pomoz mi!“ Petr s úsměvem řekl: „Tři plus padesát je padesát tři. Můžeš jít dál “ a otevřel mu bránu.
ŠF
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7. 2. (út) 20.00 PCSvT Adorační večer
11. 2. (so) 9.30

PCSvT Den nemocných (od 8.30 příležitost ke svátosti smíření)

12. 2. (ne) 16.00 PCSvT Setkání manželů II
17. – 19. 2. Víkendová duchovní obnova pro „Odpadlíky“
19. 2. (ne)

10.00 PCSvT Agapé po eucharistii
15.00 PCSvT Karneval pro děti

21. 2. (út) 21.00 PCSvT Slavení eucharistie
22. 2. (st) 18.00

Kostel
Dobříš

Popeleční středa – začátek postní doby
Slavení eucharistie s udílením popelce

28. 2. (út) 19.30 PCSvT Seminář na téma „Jak pracovat s vinou?“ - úvodní setkání
P. Petr Blecha: „Člověk jako Boží obraz“
1. 3. (čt) 15.00 PCSvT Bohoslužba slova pro děti
Seminář „Jak pracovat s vinou?“ - 2. setkání
6. 3. (út) 19.30 PCSvT Mgr. Daniel Herman (ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů) : Stíny minulosti (jak uzdravit paměť národa?)
11. 3. (ne) 16.00 PCSvT Setkání manželů II
Seminář „Jak pracovat s vinou?“ - 3. setkání
13. 3. (út) 19.30 PCSvT P. Ladislav Heryán, Th.D.,SDB (biblista): Bible a vina (Novozákonní pohled apoštola Pavla)
10.00 PCSvT Agapé po eucharistii
18. 3. (ne)
15.00 PCSvT Setkání manželů I
19. 3. (po) 18.00

Kostel
Dobříš

Slavnost sv. Josefa
Slavení eucharistie

Seminář „Jak pracovat s vinou?“ - 4. setkání
20. 3. (út) 19.30 PCSvT Jakub Hučín, psycholog a terapeut: Vina - cesta k integraci sebe sama
25. 3. (ne) 17.00 PCSvT Setkání „Odpadlíků“
26. 3. (po) 18.00

Kostel
Dobříš

27. 3. (út) 19.30 PCSvT

Slavnost Zvěstování Páně – den modliteb za nenarozený život
Slavení eucharistie
Seminář „Jak pracovat s vinou?“ - 5. setkání
P. Karel Satoria: Dar smíření - privilegovaný prostor života
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