Drahá P,
tak Ti nevím, jestli bylo jaro a je léto nebo byl podzim a
je jaro – počasí si s námi dělá co chce. Naštěstí aspoň život ve farnosti má svůj řád. I když…
V přední lavici našeho kostela máme nového obyvatele. Je to
fialový Plyšák. Ani nevím, kdy se tam vlastně objevil, ale je oblíbeným společníkem pro děti,
když jsou v kostele a čekají, až to skončí. - Slyšela jsem o domácnosti, kde mají v jedné místnosti brýle pro všechny, kteří jí navštíví. To by nemusel být špatný nápad, pak by se nemohli
někteří lidé (i když u nás asi ani nejsou) vymlouvat, že nemůžou zpívat kvůlivá brýlím.
Jednou z nejlepších událostí, která se u nás děje, bývá agapé. Donese se jídlo, uvaří káva a
čaj a lidé si povídají a mají se dobře. Jen mám takový dojem, že to jídlo nosí stále titíž lidé, a
spousta jiných nepřinese nic. A přitom by stačilo, aby donesli třeba balíček sušenek nebo pytlík sýrových tyčinek (ty já ráda). Anebo si to šetří, až jednoho dne donesou jídla pro celý kostel? Vždyť všeho moc škodí, a pak by lid kostelový darmo břicha bolela…
Nejen naši hosté – chataři, ale i domácí nedávno trochu ustrnuli, když Stanislaw na začátku eucharistie radostně hlásil, že „vítá ty, kteří k nám přijeli NAHATÝ“ – což znamená v
„polské češtině“ samozřejmě „na chaty“… Ostatně tak teplo tehdy zase ještě nebylo…
Byl u nás Pan Umělec. Povídal o svých zážitcích s básněmi a některé i přednášel. Nevěřila
bych, že můžou někoho tolik zaujmout básně. Ale podání Mistra Radovana Lukavského zaujalo
i ty, kteří mají za dokonalý rým „kytka – lopata“.
V minulých týdnech jsem dost cestovala. Za zmínku stojí dva zážitky. Nejdřív jsem byla
v jedné z našich vesnic. Tam byly křtiny. Představ si, v kostele stál bazének s teplou vodou a
postupně se do něj ponořilo 5 dětí, které byly během toho ponoření pokřtěny. Někdy se ani
nedivím lidem, co se bojí vody, když si libují, že byli pokřtěni ještě jako miminka.
Druhý zážitek je z jednoho vesnického kostela daleko od naší farnosti. Během přijímání najednou slyším známou melodii i slova – písnička Apoštolská, kterou jsem často slýchala i u nás
na eucharistii pro mládež. Jenže tam byl jeden zásadní rozdíl – doprovodný nástroj byly varhany. Po počátečním šoku jsem ovšem musela uznat, že i toto podání má něco do sebe. Schválně,
myslíš, že se toho někdy dočkáme i u nás?
Měj se moc a moc krásně, užívej si tepla a kdyby ses náhodou nudila, vzpomeň si na mě a
taky napiš.
Tvoje kostelní šedivá myš
Šedivka von Dobříš
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OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI
MÁ BŮH TAKY PRÁZDNINY?
Děti i dospělí se každý rok těší na prázdniny a na dovolenou. Je to doba,
kdy nemusí, ale mohou... A to je přece lákavé. Nemuset vstávat brzy ráno,
přemýšlet, co ještě musím stihnout, kolik se toho musím naučit, na co nesmím
zapomenout. A k tomu ještě ten čas, kterého je stále nedostatek.
Když máme dovolenou, většinou přemýšlíme trochu jinak: „Tam bychom
mohli jet na výlet. Nenavštívíme babičku?“ A někteří se místo stresu a řešení
problémů v práci či doma rozhodují, zda si teď půjdou zaplavat do slané nebo
sladké vody.
Ať volno trávíme jakkoli, Bůh je vždy s námi. Když svítí sluníčko nebo
prší, když jsme v přírodě nebo obklopeni kulturou, sami nebo s někým, je tam
Bůh taky. On si nikdy nebere dovolenou? Nepotřebuje si taky odpočinout, „vypnout“ na pár dní a nabrat nové síly? My máme na dovolenou nárok ze zákona, ale co Bůh? Vždyť on „pracuje“ i když my spíme, protože jinde ve světě je
den a lidé k němu vysílají spousty vzletných modliteb. Je také unavený? Co
když by si rád udělal nějaké prázdniny?
Ale kdo by ho na tu dobu zastupoval? Někdo, kdo je „jenom“ člověk, tvor
nedokonalý? Nesnažil by se změnit svět nebo lidskou vůli? Proč se o tom nezamyslet právě o dovolené?
bára

POZOR – LETNÍ SOUTĚŽ O CENY

Redakce vyhlašuje soutěž pro přispěvatele do Tomáše na téma

„Dovolená s Bohem“.
Redakční rada Tomáše: Ing. Jan Dudík, P. Stanislaw Góra, Michal Klimt, Dr. Josef
Musil (šéfredaktor), Mgr. Klára Sochorová, Jana Svobodová, Vladimír Šafář, Bára Šafářová. - Tomáš na webu (barevně): http://rkfdob.hyperlinx.cz/tomas/
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Nejlepší z došlých příspěvků bude odměněn knihami v ceně 250 Kč
dle výběru výherce. Vhodné příspěvky budou otištěny.
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Nechte děti přijít ke mně
Naše farnost bývá často označována jako živé společenství. V čem se
ovšem tato „živost“ projevuje? V množství pořádaných akcí ? V počtu účastníků
těchto akcí? V počtu pravidelně se scházejících skupin? V počtu pastoračních
asistentek? Nebo snad podle totální zaplněnosti Stanislawova diáře? Jak asi „živost“ našeho společenství může vnímat náhodný návštěvník nedělní eucharistie? Nabízím několik možných pohledů:
Členů společenství je dost, všechna místa k sezení jsou obsazena.
Zastoupeny jsou zde všechny generace, ženy i muži.
Účastníci se usmívají, chovají se k sobě přátelsky.
Otec Stanislaw má k přítomným blízký vztah, jeho promluvy jsou aktuální a
zajímavé.
Někteří účastníci svou „živost“ projevují až moc – tedy, jde především o ty
nejmenší.
Jistě bychom mohli v tomto výčtu pokračovat dále, ale ráda bych se zastavila právě u posledně uvedeného bodu - u přítomnosti našich dětí v kostele. Jde
přece o ty, o nichž se mluví jako o budoucnosti církve. O ty, kteří – dá-li Pán –
ponesou svědectví o Kristu dál a budou jej předávat dalším generacím. Proto bychom se měli z jejich přítomnosti v kostele radovat, i když nás třeba někdy malinko vyruší z našeho naslouchání či rozjímání. Ono málokteré z malých vydrží hodinu klidně a nehlučně sedět. Tu a tam potřebuje sdělit něco rodičům, komentovat obrázek v dětské knížce, případně přiblížit se oltáři a zblízka sledovat pana
faráře. Občas se ozve rána po pádu hračky, smích či pláč. Zkrátka a dobře, naše
děti jsou v kostele nejen vidět, ale i slyšet, a buďme za to Bohu vděční. My rodiče
jsme vděční také vám všem ostatním za trpělivost, kterou s našimi dětmi máte a
za to, že jim věnujete svou náklonnost a pozornost. Ony totiž moc potřebují vnímat, že jsou v kostele vítány. A my se budeme snažit, aby vás rušily co možná
nejméně.
Osobně bych ráda připojila ještě jednu poznámku. Mám totiž to štěstí, že se
mohu s cca 18 dětmi ve věku od 3 do 8 let pravidelně setkávat při katechetické
činnosti (Klubíčko). Je to pro mě nesmírně obohacující, moci sledovat, s jakou
samozřejmostí přijímají Boha jako svého nebeského tatínka, kterému mohou důvěřovat a který je má rád takové, jaké jsou. Tato setkání mě naučila děti nepodceňovat, neříkat: „Tomu bys ještě nerozuměl, to až budeš větší.“ Děti mají zvláštní dar od Boha vidět věci jinak než my dospěláci – tak nějak přirozeně, spontánně, jednoduše. A to je pro nás dospěláky veliká škola.
Mé závěrečné díky patří vám všem, kteří naše děti přijímáte mezi sebe, otci
Stanislawovi za vše, co pro děti dělá, a také samotným dětem za to, co mě tento
rok zase naučily.
Přeji vám všem pokojný čas prázdnin.
Markéta Svobodová
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A ještě k bodu 3: Ano, po prázdninách se můžeme těšit na malý kulturní festival
Dobříšské záření, kde jsou připraveny koncerty vážné i veselé hudby, divadlo jednoho herce a samozřejmě i program pro děti.
J. S.

Trochu jiné slavení eucharistie v lese Chotobuš začátkem léta 2006.
Foto J. Musil

přechodu do chronického stadia. Naštěstí je známa účinná léčba – letní tábor,
který obnovuje normální funkci mozku, a to až na dobu jednoho roku. Poté je
třeba léčbu opakovat.
Proto odjíždí dívčí oddíl Minnehaha i chlapecký oddíl Zlatý list ve druhé polovině července na letní tábor, aby se zabránilo dalšímu zhoršení stavu postižených jedinců. Pro léčebný pobyt bylo vybráno osvědčené místo – lokalita Starý
Budětín u Blatné. Postižení zde stráví 14 dní naplněných hrami, sportem, povídáním, ale i společnou prací. O duchovní rozvoj se postará P. Stanislaw a P.
Světluška. V rámci pobytu bude také použita převratná metoda „léčba časošokem“. Minnehaha se přesune do doby faraónů a pyramid, Zlatý list navštíví Kelty
na jejich hradištích. Vzhledem k náročnosti a dobrodružnosti léčby vás pacienti
prosí, abyste je po celou dobu ozdravného pobytu provázeli svou modlitbou.
Podrobnější informace o průběhu ozdravného pobytu a jeho účinnosti najdete v některém z podzimních čísel našeho časopisu.
Ještěrka
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ním symbolem 901. Výhodou tohoto způsobu je úspora na daních pro plátce daně. Pokud přispějete tímto způsobem, můžete z každé stokoruny odečíst z daní až 32 Kč!
Podrobnosti o uplatnění daňového odpočtu Vám poradí v kanceláři PC. Pojďme podpořit
dobrou věc a i finančním příspěvkem říci, že se nám aktivity v PC líbí, že se jich účastníme a že nám na našem PC záleží! Za ekonomickou radu slibuji, že hospodaření PC budeme dále sledovat a že Vás budeme objektivně a pravidelně informovat o vývoji i na
stránkách Tomáše.
Bohdan Urban, za ekonomickou radu

Stručné zprávy ze schůze Pastorační rady dne 31.5.2006
1.Markéta Dvořáková informovala o připravovaném projektu, se kterým se Mateřské centrum Dobříšek zúčastní grantového řízení Nadace Eurotel. Jedná se o
projekt s názvem Pojďte mezi nás. Tento projekt je zaměřen na odrostlejší mládež, která se schází v podvečerních hodinách v prostorách dětského hřiště Noemova archa.
2. Bohdan Urban, člen Ekonomické rady farnosti, předal PR závěrečnou účetní
bilanci Pastoračního centra za rok 2005. Znepokojující rozdíl mezi příjmy a výdeji se Ekonomická rada společně s PR rozhodla řešit osvětou mezi farníky. ER
připraví článek (vložený letáček) do časopisu Tomáš, kde uvede mj. přehled
všech variabilních čísel plateb pro rozlišení darů převodem z účtu. PR rada doporučila hledat rezervy ve výdajích pastoračního centra (telefon, elektřina
apod.).
3. Jana Svobodová informovala o předběžném plánu Dobříšského záření. Předpokládané náklady 21 000 Kč, jsou pokryty dotacemi ve výši 9 000 Kč, darem
ve výši 5 000Kč (evangelický sbor) a předpokládaným výtěžkem ze vstupného
ve výši 7 000 Kč.
4. Pastorační rada schválila návrh pastoračního plánu na rok 2006/07.
5. Stavební opravy prováděné v letošním roce: V Dobříši se bude realizovat odvlhčení kostela. Na tuto akci ještě chybí 50 000 Kč. Ve Svatém Poli bude opravena věž kostela, v Rosovicích zhruba do měsíce začne výměna střešní krytiny
kostela.
6. P.Stanislaw informoval o zpřístupnění interiéru kostela Nejsvětější Trojice
v Dobříši během letních prázdnin pro turisty navštěvující zámek. V době, kdy
bude zajištěno hlídání v kostele, bude společně se vstupenkou do zámku zakoupenou v návštěvním centru předán turistům i informační letáček o možnosti
návštěvy kostela.
7.P.Stanislaw představil informační letáček, který má propagovat Pastorační
centrum sv. Tomáše. Rada schválila jeho textový obsah. Grafický návrh bude
ještě upraven.
Ze zápisu vybrala J. Svobodová
PS. Moje poznámka k bodu 2: Již několik let přispívám na provoz PC pravidelně
z bankovního účtu stálou částkou na základě trvalého příkazu. Tak přispívám
k zajištění provozu PC i v době, kdy jsem na dovolené nebo jinak mimo farnost.
Považuji to za nejlepší způsob, jak trvale zajistit příjmy pro PC a farnost. Zároveň si tento dar mohu odečíst ze základu daně. Doporučuji vřele, kdo má bankovní účet, zavést tento způsob příspěvku na PC a na provoz kostela.
Str. 6

Pár slov k hospodaření Pastoračního centra v roce 2005
Výsledek hospodaření za rok 2005
Na začátku letošního roku byl v Tomáši otištěn článek o hospodaření farností za loňský rok.
Ekonomická rada věnovala značné úsilí rozklíčování hospodaření Pastoračního centra (PC),
které je poměrně komplikované, protože vypovídá o hospodaření „budovy PC“ a fary, která je
financována i z ostatních farností (Rosovice, Svaté Pole, Dlouhá Lhota). Způsob tohoto poměrně komplikovaného výpočtu určitě osvětlíme co nejdříve v některém z následujících Tomášů. Nová účetní farnosti členům ekonomické rady poskytla podrobné výsledky po ukončení účetního roku v březnu a následně můžeme konstatovat, že hospodaření PC skončilo
v roce 2005 se ztrátou 32 811 Kč. Hospodaření se ztrátou sice neznamená, že jsme hýřili,
neboť příčin propadu hospodaření je několik.
Jak je to možné?
Buďme upřímní, hospodaření se propadlo do ztráty hlavně díky napnutí úsilí farnosti
k financování opravy kostela, což bylo mj. provázeno i zrušením pravidelných nedělních sbírek na PC (místo nich byly sbírky na opravu kostela – od ledna jsme se ke sbírkám na PC
vrátili). Dále se do minusového hospodaření promítla i ztráta jednoho z grantů na provoz
(grant byl účelově navázán a použit na dětské hřiště Archa), nárůst výdajů spojených
s provozem byl pouze nízký nebo naopak poklesl.
Nepříznivou zprávou za minulé období je, že farnost Dobříš má v současnosti dluh ve svépomocném fondu Pražského arcibiskupství ve výši cca 25.000 Kč. Dluh vznikl nejasností ve
výkladu, z jakých příjmů se do svépomocného fondu přispívá a zda je nutné do něj prostředky odvádět, pokud zároveň farnost z fondu čerpá. Dobříšská farnost loni z tohoto fondu čerpala na opravu kostela částku 250 000 Kč. Ukázalo se, že každá farnost musí na fond odvádět 10% ze všech sbírek s výjimkou účelových, vyhlášených arcibiskupstvím. Odpuštění dluhu, o nějž jsme požádali, bylo zamítnuto a farnost musí dluh splácet částku cca 1000 Kč měsíčně nad rámec běžných výdajů. V rámci snahy o nápravu ekonomická rada diskutuje o
možných řešeních, ale dluh každopádně zatíží hospodaření celé farnosti.
Cestou k nápravě jsou úspory a zvýšení příjmů
ve svém důsledku bude pro následující roky nutné skutečně zvýšit příjmy (na úhradu dluhu
skutečně grant nedostaneme!). Úspory jsou možné a již jsme zahájili jejich prosazení (např.
výdaje za telekomunikační služby se loni snížily oproti roku 2004 cca na polovinu). Musíme i
nadále využívat k financování provozu PC grantů. Na nich se již také úspěšně pracuje. Dále
se musíme snažit o zvýšení příjmů z pronájmu sálu PC se zachováním zvýhodněné ceny pro
farníky. I zde se první vlaštovky objevují v podobě možné spolupráce se vzdělávací agenturou, která by zde pořádala své semináře.
Hospodaření PC je i ve Vašich rukou
Velmi důležitou částí financování jsou samozřejmě ale i dary nás, farníků. Pro Vaši informaci,
na provoz PC v loňském roce přispělo – ať už pravidelně či jednorázově - 11 lidí celkovou
částkou cca 70 300 Kč za rok. A zde máme určitě velké možnosti ke změně k lepšímu. PC
využívá určitě více farníků než je počet pravidelných přispěvatelů. Víme, že řada z nás přispívá na nedělních sbírkách na PC, ale přesto si myslíme, že pro provoz je důležité, že PC
může ve svém dlouhodobém výhledu počítat s pravidelnými příspěvky. Zde hrají nezastupitelnou roli trvalé příkazy, které můžeme ve prospěch PC zřídit. Uvědomme si, že např. za televizi a rozhlas platíme cca 175 Kč měsíčně, o nákladech na jiné zbytné životní potřeby (sladkosti, časopisy, koníčky) nemluvě.
Nestojí nám za to stejnou částkou přispět i na PC?
Pokud se chcete připojit k podpoře PC a přispívat na jeho provoz pomocí trvalého měsíčního
či čtvrtletního příkazu, můžete své příspěvky zasílat na účet 317737-684/0600 pod variabil-

Dokončení na str. 6

Str. 3

Vyznání či výzva?
Obojí.
Mám Pastorační centrum
ráda. Dějí se tam podivuhodné věci, přitažlivé jistě
nejen pro mě: zimní eucharistie pěkně v teplíčku,
neobyčejné semináře a
přednášky, besedy se zajímavými lidmi, adventní a
jiné koncerty, výstavy, setkávání našich společenství, modlitební večery,
schůze našich rad, příprava na křest a jiné svátosti,
společenské večery, karneval, copak ještě? No,
taky je to místo, kam možno vzít vzácnou návštěvu
a kde bydlí a tvoří náš P.
Stanislaw. Kde by to
všechno bylo, kdyby nebylo PC?
Ono zatím je. Taky moc
chcete, aby bylo dál ? Já
ano. Nejen nám, taky našim dětem a přátelům tam
bývá dobře. A leckdo
z těch, kdo zavítají jen
zřídka, tu hezkou atmosféru vnímá. Tak pojďme,
dejme každý měsíc či
kvartál nějakou tu korunu
přímo na účet, ať jsou ty
peníze využity právě na
provoz tohoto hezkého
místa. Sama jsem se rozhodla už před nějakým tím
pátkem. A ty peníze mi
nechybí, už s nimi prostě
na nic jiného nepočítám. A
mám radost, že se na tom,
co považuji za moc dobré
a prospěšné, podílím. Víte,
není to jen pro nás, jde taky o to, co tu zůstane za
námi.

Martina Svárovská
Str. 4

Pravidelné bohoslužby a pastorace
o prázdninách
(v Dobříši vše v kostele, není-li uvedeno jinak)
Neděle )
7:30 Eucharistie v Rosovicích
9:00 Eucharistie v Dobříši
10:45 Eucharistie ve Svatém Poli
12:00 Eucharistie ve Dlouhé Lhotě
Čtvrtek
9:30 Eucharistie (nebo bohoslužba slova)
v Domově důchodců
Příležitost ke svátosti smíření každou neděli mezi
8:30 a 9:00 na Dobříši; jindy po domluvě s P. Stanislawem Górou.

KALENDÁŘ AKCÍ PRÁZDNINY 2006
25.6.
30.6.
1.7.
2.7.

Setkání „Odpadlíků“
Ne 18:00 PCSVT
Táborák MC Dobříšek
Pá 17:00 PCSVT
Eucharistie
So 17:00 SVATÉ POLE
Eucharistie
Ne 7:30 DLOUHÁ LHOTA
Eucharistie
9:00 DOBŘÍŠ
Poutní eucharistie
ROSOVICE
10:15
5.7. St 17:00 DOBŘÍŠ
Eucharistie (slavn. sv. Cyrila a Metoděje)
30.7. Ne 9:00 DOBŘÍŠ - KAPLE Eucharistie (u silnice do Rosovic)
SV. ANNY
30.7.- 6.8.
Duchovní obnova pro manžele
20.8. Ne 10:45 BUDÍNEK
Poutní eucharistie (slavn. Nanebevzetí P.
Marie)
Poutní eucharistie
16:00 STARÁ HUŤ
21.8.-29.8.
Pouť mladší mládeže do Itálie

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE

)

V neděli 30. 7. nebude eucharistie v Rosovicích
a na Dobříši
Nepravidelné bohoslužby hledejte v kalendáři
akcí na str. 5.

Zpráva o stavebních pracích
při opravách kostela Nejsvětější Trojice
V minulém roce byla úspěšně provedena kompletní oprava fasády kostela a oprava věže, střechy, sakristie a oratoře. K zajištění výsledného
efektu, tj. odstranění vlhkosti vzlínající do zdiva, je
nutné provést drenážní systém s odvětrávacími
kanálky po obvodě objektu.
V rámci uzavřené smlouvy o dílo provede tyto
práce firma Novadus Příbram. V současné době
je na stavební úřad podána žádost o povolení
provést související práce na pozemku města. Nepodařilo se totiž najít možnost propojení na stávající dešťovou nebo jednotnou kanalizaci. Po souhlasném stanovisku je firma Novadus připravena
zahájit práce. Potřebná částka na pokrytí nákladů
je zajištěna zhruba z 80%. Věříme, že s pomocí
členů našeho společenství a s příspěvkem sponzorů získáme zbývajících cca 50 000 Kč.
Jaroslav Stamberg






Italská renesance na pohlednicích - výstava ze sbírkového fondu
MUDr. Věry Novotné – od začátku července do konce srpna
Mateřské centrum Dobříšek bude otevřeno každou středu od 10:00 do
13:00 a od 15:00 do 18:00 h.
Žádné jiné akce pro veřejnost
se během prázdnin v Pastoračním centru nekonají.
Kancelář farnosti bude otevřena každé pondělí od 14:00 do 17:00 h
a každou středu od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 h. - Informace na
tel. 318 521 677 - kancelář farnosti, http://www.dobris.farnost.cz

Přejeme krásný a požehnaný čas prázdnin
Ludmila Musilová

Jak léčit jednu letní chorobu
Již dlouhou dobu se ve vědeckých kruzích hovoří o zvláštní
chorobě, avšak teprve nyní byla tato nemoc sociomedicínským
výzkumem prováděným metodou „kouknu-vidím“ popsána.
Bylo zjištěno, že mozkové buňky dětí i vedoucích z mnoha oddílů, Minnehahu a Zlatý list nevyjímaje, procházejí zvláštní proměnou. Po této proměně je
mozek postižených schopen vnímat pouze věty se slovy tábor, táborový, táborník. Tato změna je vyvolána zvyšující se intenzitou slunečního svitu a i u opožděných jedinců k ní dochází nejpozději v době letního slunovratu. Naopak u vedoucích se první náznaky proměny mozku objevují již v době jarní rovnodennosti. Je zřejmé, že se jedná o velmi závažný stav, u kterého navíc existuje riziko
Dokončení na str. 7.
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