PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2012
Počáteční stav

Dobříš
kostel

Dobříš
PC

572 561 Kč 344 780 Kč

Rosovice

Svaté
Pole

52 678 Kč 171 058 Kč

Dlouhá
Lhota

fara
Sv. Pole

fara Rosovice

21 458 Kč

-19 636 Kč

112 191 Kč

Pastorace
50 448 Kč

Celkem
1 305 538 Kč

Pořízený majetek

28 000 Kč

40 579 Kč

Materiál

32 752 Kč

36 087 Kč

829 Kč

1 319 Kč

14 090 Kč

Energie

55 907 Kč

128 243 Kč

32 140 Kč

18 102 Kč

9 158 Kč

243 550 Kč

Provoz auta

12 646 Kč

12 646 Kč

12 646 Kč

12 646 Kč

12 646 Kč

63 231 Kč

68 579 Kč
23 209 Kč

Pastorace

89 836 Kč

Provoz kanceláře

14 425 Kč

19 101 Kč

4 479 Kč

5 609 Kč

2 399 Kč

Opravy a údržba budov

52 602 Kč

44 633 Kč

1 044 Kč

2 483 Kč

1 154 Kč

1 570 Kč

2 405 Kč

247 Kč

150 Kč

11 606 Kč

11 804 Kč

Daně a poplatky
Mzdy
Vydané dary

77 294 Kč
2 000 Kč

3 858 Kč

Náklady celkem

277 197 Kč

287 551 Kč

852 Kč

150 398 Kč

Sbírky
Z toho sbírky řádné
Sbírky účelové
Přijaté dary a příspěvky

46 013 Kč
117 174 Kč

62 991 Kč

52 113 Kč

30 Kč

5 146 Kč

108 092 Kč

7 388 Kč

46 835 Kč

4 754 Kč

117 918 Kč

6 358 Kč

113 075 Kč

964 039 Kč

6 865 Kč

36 900 Kč

28 257 Kč

228 026 Kč

129 051 Kč

31 033 Kč

35 323 Kč

28 478 Kč

223 885 Kč

102 427 Kč

26 122 Kč

28 434 Kč

22 952 Kč

179 935 Kč

26 624 Kč

4 911 Kč

6 889 Kč

5 526 Kč

43 950 Kč

17 854 Kč

84 954 Kč

21 771 Kč

513 Kč

Z toho trvalé příkazy

23 600 Kč

58 500 Kč

4 800 Kč

2 037 Kč

jednorázové dary

68 123 Kč

30 925 Kč

18 767 Kč

95 000 Kč

78 901 Kč

20 002 Kč

41 417 Kč
95 000 Kč

-4 471 Kč

-1 796 Kč

-1 524 Kč

179 234 Kč
95 000 Kč

dotace od obcí
-9 545 Kč

381 171 Kč
88 937 Kč

dotace od státu

Ostatní příjmy

225 448 Kč

6 358 Kč

744 Kč

5 858 Kč

82 178 Kč

přísp. na pastoraci

89 836 Kč

0 Kč

Ostatní výdaje
Příjmy ze služeb

108 286 Kč

-2 148 Kč

18 000 Kč

18 000 Kč

19 484 Kč

0 Kč

42 Kč

22 447 Kč

13 Kč

10 Kč

10 Kč

0 Kč

22 522 Kč

Příjmy celkem

212 123 Kč

257 799 Kč

52 817 Kč

40 600 Kč

46 342 Kč

101 865 Kč

36 900 Kč

107 158 Kč

855 604 Kč

Hospodářský výsledek

-65 075 Kč

-29 753 Kč

-10 174 Kč

-11 513 Kč

-493 Kč

-16 053 Kč

30 542 Kč

-5 917 Kč

-108 435 Kč

Konečný stav

507 486 Kč

315 027 Kč

42 504 Kč 159 545 Kč

20 965 Kč

-35 689 Kč

142 733 Kč

44 531 Kč

1 197 103 Kč

Přehled hospodaření
za rok 2012
Nejen kalendářně, ale i
účetně je už loňský rok uzavřený. Proto se podívejme
na přehled hospodaření
naší farnosti.
Na první pohled zaujme fakt, že hospodaření
téměř všech účetních jednotek skončilo v červených
číslech, tedy že jsme utráceli víc, než kolik jsme přijali. Důvod je dvojí: jednak
máme za sebou řadu oprav
a drobných investic, současně ale došlo k poklesu
sbírek a darů.
Pokud jde o opravy,
v PCSvT byl jáhenský byt
zařízen odpovídajícím nábytkem (26 tis. Kč), proběhla výměna kotle (19 tis. Kč)
a pro mše v PCSvT, koncerty, vernisáže a poutě bylo koupeno elektrické piáno
(40 tis. Kč). Náklady spojené s dobříšským kostelem
vyrostly o platbu za studii
interiéru kostela (18 tis. Kč),
kanalizační přípojku (25 tis.
Kč) a nábytek do presbytáře (28 tis. Kč), který zatím
čeká v PCSvT. Významné
opravy se také dělaly na faře ve Svatém Poli (117 tis.
Kč).

Svou roli v nákladech za loňský rok jistě sehrál i dvacetiprocentní nárůst cen energií. Aby na náš rozpočet neměly ceny energií takový dopad, zvažovali jsme s využitím dotace instalaci tepelného čerpadla, jednání s potenciálním dodavatelem ale nevedla k dohodě.
Na příjmové stránce se zřejmě začala projevovat obtížnější ekonomická situace: v řádných sbírkách se v roce 2012 vybralo jen 75% objemu předchozího roku. Poučení pro
letošní rok je jednoduché – být opatrnější v mimořádných výdajích a sledovat hospodaření průběžně, abychom nemuseli běžný provoz farnosti dotovat z úspor.
Za ekonomickou radu Adam Böhm
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KALENDÁŘ AKCÍ KVĚTEN – ČERVEN 2013
5. 5. (ne) 12.00 Dlouhá Lhota
Poutní eucharistie
7. 5. (út) 17.30 Svaté Pole

Seminář Starej se o sebe (6)

8. 5. (st)

„Neváhej a skoč“ – setkání dětí vikariátu Pří-

8.30 Borotice

9. 5. (čt) 18.00 Dobříš kostel
12. 5. (ne)

Slavnost Nanebevstoupení Pána

10.45 Rybníky kaple

Poutní eucharistie (sv. Jan Nepomucký)

15.00 PCSvT

Manželé II - seminář Starej se o sebe (6)

14. 5. (út) 19.30 PCSvT

Skupina OPEN / seminář Starej se o sebe (7)

15. 5. (st) 15.30 Dlouhá Lhota

Seminář Starej se o sebe (7)

16. 5. (čt) 18.00 PCSvT

Slavení eucharistie a po ní setkání katechetů

17. 5. (pá) 19.00 PCSvT

Spolčo - setkání mladší mládeže.

18. 5. (so) 20.00 Dobříš kostel

Svatodušní vigilie

19. 5. (ne)

9.00 Dobříš kostel
15.00 PCSvT

22. 5. (st) 19.30 PCSvT

24. 5. (pá) 19.00 Dobříš kostel

Slavnost Seslání Svatého Ducha
Manželé I - seminář Starej se o sebe (7)
Viry ve 21. století. - Jaké virové choroby nás
mohou ohrozit v blízké budoucnosti a co proti
nim může věda a medicína dělat? – Přednáší
doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a doc.
MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.
NOC KOSTELŮ (viz str. 8)

9.00 Dobříš kostel

Slavnost Nejsvětější Trojice
Poutní
eucharistie
26. 5. (ne) 14.00 Daleké Dušníky
15.00 PCSvT

Odpadlíci - seminář Starej se o sebe (7)

27. 5. (po) 14.30 PCSvT

Seniorky - seminář Starej se o sebe (7)

28. 5. (út) 17.30 Rosovice

Seminář Starej se o sebe (7)

2. 6. (ne) 10.15 PCSvT

Vernisáž výstavy a agapé

4. 6. (út) 17.30 Svaté Pole

Seminář Starej se o sebe (7)

7. 6. (pá) 18.00 Lhotka

Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova - eucharistie

9. 6. (ne) 15.00 PCSvT

Manželé II - seminář Starej se o sebe (7)
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Manželská duchovní obnova 2013
Letos v létě se v našem společenství už po dvanácté chystá duchovní obnova
pro manžele. Jde o akci, které se v předchozích letech účastnilo kolem dvanácti
manželských párů nebo rodin. Program je rozdělený na dopolední duchovní a odpolední společenskou část. Během duchovního programu mohou rodiče svěřit své děti
ochotným hlídačkám (a hlídačům). Odpoledne může každý trávit podle svého, ale
většinou jsme vyráželi na společné výlety do okolí. Mezi účastníky byly zastoupené
různé věkové skupiny, což přispívalo k pestřejšímu a bohatšímu pohledu na probírané otázky.
Až do loňského roku se o organizaci celé akce starali Markéta a Láďa Svobodovi, kteří se letos rozhodli organizaci předat nám. I na tomto místě chceme Markétě a Láďovi za předchozí ročníky poděkovat - zorganizovat takovou akci jednou je
úctyhodné, organizovat ji jedenáct let po sobě je ovšem dílo, které si zaslouží vděčnost a respekt a které jistě přispělo k budování našeho společenství.
Letos pojedeme na konci srpna – ve dnech 17.– 24. 8. - na osvědčené místo
do Králík (http://poutnidum.cz/). Duchovní program bude mít na starosti otec Karel.
Téma a program budeme připravovat v příštích týdnech. Kapacita účastníků letos
zatím není naplněna, pokud máte chuť se zúčastnit nebo se jen dozvědět víc informací, ozvěte se co nejdřív, nejpozději do 15. 5. na některý z kontaktů: johanabohm@seznam.cz, 732 633 244. Chceme se zde obrátit také na hlídačky (hlídače),
kteří by byli ochotní pomoci s dětmi - i vy se, prosím, ozvěte na uvedený kontakt.
Adam a Johana Böhmovi

Co se děje jinde
Římská Církev je katolická, tedy celosvětová. Takže je dobré se občas zajímat
o to, co se děje jinde. Zkusíme v každém čísle Tomáše upozornit alespoň na
jednu takovou významnou a zajímavou událost a na její souvislosti, i když výběr
bude jistě subjektivní.
Dosud jsme se v této rubrice podívali na řadu míst světa, ale Skandinávie zůstala zatím stranou. Severské země vnímáme jako čistě protestantské, církve tam
mají často charakter blízký tomu, co se vyjadřuje termínem „státní církev“. Zejména Švédsko přitom svou pověstí soutěží s Českem o přední místo mezi nejateističtějšími zeměmi světa. Katolíků žije v sedmi švédských, dánských, norských a finských diecézích dohromady asi půl milionu, tj. cca 2,2% obyvatel. Tím překvapivější je růst počtu kněží a kněžských povolání: Na nedávném zasedání norské biskupské konference zaznělo, že v zahraničních seminářích v současnosti studuje
Dokončení na str. 7
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Jak probíhá scházení chlapů na Dobříši v současnosti?
Modlíme se (občas i za doprovodu bubnů), diskutujeme na dohodnutá duchovní témata, která nás zajímají a která prožíváme, vyměňujeme si své zkušenosti spojené s prožíváním víry, někdy podnikneme nějaký společný výlet, někdy posedíme u
ohně při opékání buřtů, občas zajdeme společně na
pivo. Scházíme se jedenkrát měsíčně, zpravidla třetí úterý v měsíci. Udržujeme také přátelský kontakt
s partou chlapů v Rožmitálu. Celkově nás je na
Dobříši okolo patnácti mužů. Průměrná účast je tak
7 až 8 chlapů.
Co je to vlastně chlapská iniciace a kdy jsi jí prošel?
Iniciace je mužský rituál, který do Čech přinesl františkán Richard Rohr. Tento rituál spojuje křesťanské
vnímání víry a tradici a zároveň se nechává inspirovat principy různých iniciačních rituálů.
Cíl iniciačního rituálu vnímám v osobní rovině v symbolickém vnitřním přijetí sebe
sama – svého světla i svých stínů, jako úvodního kroku cesty dospělé víry. Musím
říct, že pro mne byla iniciace důležitým milníkem víry, protože jsem jí prošel již jako dospělý ženatý muž a zároveň protože jsem byl biřmován ještě jako chlapec.
Jsem přesvědčen, že pro každého muže, který přijme iniciaci se vší vážností, je
iniciace přínosem na jeho duchovní cestě. Z dobříšského společenství chlapů
jsme iniciovaní 4 muži.
Co se dělá pro chlapy na celostátní úrovni?
Setkávání chlapů se rozšířilo opravdu po celé České republice. Dokonce se podařilo šířit tuto aktivitu dál na Slovensko. V České republice se schází ve podobných
společenstvích, jako je naše na Dobříši, již významně více než 1000 mužů. Hlavní
aktivity setkávání se nekoordinovaně samostatně dějí na úrovni jednotlivých společenství. Kromě toho společenství organizují množství různých akcí na celorepublikové úrovni. Pokud by někdo o tom chtěl získat více informací, doporučuji mu
podívat se na webové stránky www.chlapi.cz. Naše společenství letos na přelomu
května a června spoluorganizuje s rožmitálskými chlapy celorepublikové setkání
chlapů u Rožmitálu pod názvem „Kolová hradba“.
Máte jako chlapi nějakou vizi do budoucna?
Mám pocit, že jako společenství již máme nějaké své osvědčené duchovní i společenské akce, v kterých chceme a budeme pokračovat. Jinak je to věčné hledání
cesty, podobně jako v životě. Věřím, že v tomto hledání budeme vytrvalí, poctiví a
pravdiví.
Ivoši, díky za rozhovor
Honza Lachman
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11. 6. (út) 19.30 PCSvT

Skup. OPEN - seminář Starej se o sebe (8)

14. 6. (pá) 19.00 PCSvT

Spolčo - setkání mladší mládeže.

9.00 Dobříš kostel
16. 6. (ne) 10.45 Druhlice
15.00 PCSvT
19. 6. (st) 15.30 Dlouhá Lhota

Slavení eucharistie – 1. sv. přijímání dětí
Poutní eucharistie
Manželé I. - Seminář Starej se o sebe (8)
Seminář Starej se o sebe (8)

23. 6. (ne) 15.00 PCSvT

Odpadlíci - seminář Starej se o sebe (8)

24. 6. (po) 14.30 PCSvT

Seniorky - seminář Starej se o sebe (8)

25. 6. (út) 17.30 Rosovice

Seminář Starej se o sebe (8)

27. 6. (čt) 15.00 PCSvT

Odpoledne pro děti na závěr školního roku

28. 6. (pá) 18.00 Dobříš kostel
30. 6. (ne)

7.30 Dlouhá Lhota
12.30 Rosovice

Slavnost sv. Petra a Pavla - eucharistie
Slavení eucharistie
Poutní eucharistie

PRAVIDELNÉ AKCE V PASTORAČNÍM CENTRU sv.TOMÁŠE V DOBŘÍŠI
a
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY A PASTORACE
probíhají v květnu a v červnu až do odvolání podle programu uvedeného
v únorovém čísle Tomáše.

asi 60 mladých mužů ze skandinávských zemí; ještě zajímavější je, že je mezi nimi
řada konvertitů – bývalých luteránů. Lehce přepočtete, že v našich seminářích by
se při 25% katolíků v naší populaci (sčítání v r. 2001) úměrně tomu mělo připravovat na kněžství asi 300 studentů!
Lze tedy říci, že Skandinávie se vymyká obrazu církve, jak se jeví v celé Evropě:
V severských zemích narůstá počet katolíků i počet kněží, kteří jim slouží.
-jmStr. 7

Noc kostelů 2013
Letos je pořádán již pátý ročník
„Noci kostelů“, která seznamuje
s bohoslužebnými prostorami křesťanských církví. Poprvé byla uspořádána ve
Vídni v roce 2005, kde se osvědčila a během dalších čtyř let se rozšířila po celém Rakousku. V roce 2009 překročila hranice Rakouska a dnes se koná v šesti
evropských státech (Rakousko, Německo, Nizozemí, Česká republika, Slovenská republika a Estonsko).
Naše dobříšská farnost se k této akci letos opět připojila, a tak vás srdečně
zveme 24. května od 18:00 hodin do kostela Nejsvětější Trojice.
Zároveň bychom vás chtěli vyzvat k zapojení do příprav tohoto programu.
Pokud budete mít chuť a čas, tak bychom velmi přivítali, kdybyste posílili naše
řady!
Program Noci kostelů 24. 5. 2013
18:00
18: 55-19:00

Slavení eucharistie
Úvod „Noc kostelů“

19:00

Hlavní program:

Tomáš
Tomáš
Číslo 111

Květen 2013

OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI
Aktivity našeho společenství - díl 1.
Znakem života je činnost. Chceme postupně informovat o tom, jak žije dobříšská
farnost ve svých jednotlivých společenstvích, čím v nich lidé naplňují svůj život,
co nabízejí všem ostatním a čím chválí Stvořitele.

SETKÁVÁNÍ CHLAPŮ
19:00- 19:20
19:20- 19:50
19:50- 20:10
20:10- 20:30
20:30- 21:30
21:30- 22:00
22:00

Náš kostel aneb proč chodíme do kostela
Hudební pásmo
Víra v našem životě
Co vás zajímá? Odpovědi na vaše otázky
Pohled z kůru - přijďte se podívat zblízka na varhany
Malá kostelní hudba
Ukončení Noci kostelů

Během celého večera bude možnost shlédnout fotografie z dobříšského kostela a ze života farnosti.
Těšíme se na Vás!

P. Karel Satoria a Michaela Zídková
Kontakt: e-mail: michaelazidkova@email.cz
nebo tel: 606 651 018

Redakční rada Tomáše: P. Petr Blecha OCD, Jan Lachman Dr., Klára Lachmanová, 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/
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O chlapských aktivitách v dobříšské farnosti jsem si povídal s Ivo Salcmanem.
Ivoši, můžeš, prosím, stručně popsat, jak jsi se dostal k chlapské spiritualitě?
Je to již dávno, ale s kamarádem Karolem Böhmem jsme se delší dobu bavili o
tom, že oba vnímáme určité rozdíly v tom, jak prožíváme víru my chlapi a jak ji
prožívají ženy, že tato rozdílnost je na jedné straně obohacující, na druhé straně
že vnímáme jakýsi deficit sdílení víry s muži, kteří jsou na tom podobně jako my.
Netrvalo to dlouho a zjistili jsme, že tento pocit nemáme sami, že takových mužů
je víc a že se našli muži, kteří navštívili v Americe františkána Richarda Rohra,
který se mužské spiritualitě věnuje dlouhodobě, a pozvali jej do Prahy. P. Richard
Rohr v roce 2003 přijel, měl tady na téma mužská spiritualita přednášku, na kterou se navázalo prvním víkendovým setkáním mužů v Křižanově. Na tomto setkání jsem byl a od té doby jsou setkání chlapů součástí mého života. Na Dobříši
jsme začali setkávání chlapů s Láďou Svobodou a dalšími muži zhruba rok poté.
Co tobě osobně chlapská spiritualita dává?
Možná my muži hledáme v Boží cestě a modlitbě více síly, odvahy a sebeovládání a ženy nás zase obohacují tím, že vnímají a vytvářejí milosrdné bezpečné
teplé zázemí Boží náruče. Možná pro snahu více se přiblížit Bohu a stát se dobrými muži, otci a přáteli, potřebují někteří z nás mužů občas čerpat mužskou duchovní energii ze vzájemné modlitby a chlapských rozhovorů. To u setkání mužů
hledám a to u setkání mužů dostávám.
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