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18.10. St 18:00 DOBŘÍŠ
20.10. Pá 8:30 SVATÉ POLE
21.10. So 18:00 PCSVT
21. 29.10.
22.10. Ne 9:00
16:00
18:00
23.10. Po 20:00
20:00
25.10. St 18:00

DOBŘÍŠ
PCSVT
PCSVT
PCSVT
PCSVT
DOBŘÍŠ

26.10. Čt 15:15 PCSVT
27.10. Pá

8:30 ROSOVICE
18:00 DOBŘÍŠ
31.10. Út 19:30 PCSVT

Nekoná se eucharistie (vizitace)
Eucharistie
Cesty a víry - vernisáž výstavy obrazů Iva a
Káti Salcmanových
P. Stanislaw na pouti ve Svaté zemi
„Rodinná eucharistie“, pak agapé
Setkání manželů I
Setkání „Odpadlíků“
Duchovní setkání mužů
Modlitební setkání
Nekoná se eucharistie
Nekoná se bohoslužba pro děti ani setkání
maminek
Nekoná se eucharistie
Nekoná se eucharistie
Příprava na svátost biřmování – 1. setkání

Drahá pí,
prázdniny jsou zdárně za námi a je tu škola a nový pastorační rok. I když
ani prázdniny nebyly bez zajímavých událostí.
Mládež byla i se Stanislawem ve slunné Itálii. Kromě různých suvenýrů si odtamtud přivezla i spoustu zážitků a poznatek, že kam nemůže turista, může italský farář. Ten, který se tam o ně staral, je prý dokázal dostat na zajímavá místa, kam turisti normálně
nemohou. Z toho plyne, že je výhodné mít někoho známého, který nás dostane i tam,
kam všichni nemůžou.
Zatímco mládež si užívala v Itálii, na Dobříši neměl kdo předsedat slavení Eucharistie.
Proto jáhen Petr sloužil bohoslužbu slova. Byl to zajímavý zážitek, protože se lidé museli soustředit na čtení a promluvu a rozhodně si myslím, že by tomu tak mohlo být
častěji. A navíc by se tak dal jistě řešit i problém nedostatku kněží. Rozhodně nechápu ty, kteří tvrdí, že tu neděli jakoby ani nebyli v kostele. Vždyť Mat 18,20, ne?
Před pár dny jsem v jednom blízkém kostele zažila, že přestaly fungovat mikrofony (to
jsou takové malé věcičky, do kterých se mluví a hlas se rozléhá přes celý kostel). Řečník si dal záležet a mluvil tak, aby ho bylo slyšet. Je to takové zvláštní, když musí lidé
pozorně poslouchat. A myslím, že je to leckdy lepší, snažit se naslouchat, když chci
slyšet, než si zacpávat uši a nechtít Někoho slyšet.
A už jen telegraficky: TESIM SE AZ SE UDALOSTI OPET JEN POHRNOU STOP ZATIM POSILAM MOC POZDRAVU STOP MEJ SE AT NEJSI SPINAVA STOP TVOJE MYS SEDIVKA
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OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI
ROZHOVOR
s pastorační asistentkou Janou Kořínkovou
Od nového roku jsi naší pastorační asistentkou. Jak se ti
v této službě líbí a co je náplní tvojí činnosti?
Musím přiznat, že před nástupem na toto místo jsem měla o pojmu „pastorační asistentka“ hodně zkreslené představy. Naštěstí jsem zdejší asistentky
Lídu Musilovou, Marušku Šochovou a Markétu Svobodovou znala již dříve,
takže alespoň v lidech jsem cítila určité zázemí. Do práce jsem vpadla bez
velkých příprav a zaučovala jsem se za chodu, ale cítila jsem velikou pomoc a
podporu ode všech, se kterými jsem spolupracovala. Mám na starosti administrativní práce týkající se všeho, co spravuje P. Stanislaw, a dále pomáhám
při pastoraci dětí, maminek a manželů, podílím se na organizaci mimořádných akcí i na běžném chodu těchto společenství. A jak se mi to líbí? Mám
ráda vzrušení, takže si nemohu stěžovat. Moje práce je opravdu velmi dynamická a tvůrčí, stejně jako život celého společenství.
Co na to rodina?
Rodina se musela hodně přizpůsobit. Manžel má naštěstí flexibilní pracovní
dobu a pracuje hodně o víkendech, takže jsme mohli naše zaměstnání časově
kombinovat. Myslím, že jsme museli všichni zrychlit životní tempo a osamostatnit se. To platí hlavně pro mne a děti. Protože si ještě navíc budujeme
bydlení, projevily se tyto změny o to razantněji a byly chvíle, kdy jsme toho
všichni měli nad hlavu. Celkově nás to ale určitě obohatilo, protože „co tě nezabije, to tě posílí“.
Co konkrétně od tebe mohli vyžadovat členové našich společenství,
mohou-li vůbec?
Mohou ode mne vyžadovat pochopitelně vše, co je v mé kompetenci. Jako
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první mě napadají činnosti kolem kanceláře – poskytování informací, pomoc
v administrativních záležitostech, cokoli kolem činnosti společenství. Ráda bych
také přivedla některé nápady a podněty, které slyším od lidí, na stůl, kde se může
rozhodnout o jejich realizaci. Tuto službu mám asi nejraději.
Velká škoda, že končíš. Jak bys zhodnotila posledních devět měsíců? A co
dál?
Mě osobně tato zkušenost hodně obohatila. Měla jsem možnost mnohem rychleji
proniknout do celého systému, jak funguje naše společenství. „Zvenku“ by mi trvalo určitě nesrovnatelně déle, než bych se seznámila s tolika lidmi a aktivitami.
Mám také trochu přízemní radost z toho, že i jako máma na mateřské jsem se
dokázala zapojit do zaměstnání a vymotala se z toho kruhu kuchyň – žehlicí prkno – pískoviště. Hlavní spíš ale je, jak hodnotí uplynulých devět měsíců moje
okolí. Byla bych moc ráda, kdyby po mně zůstal kus odvedené práce, byť možná
málo viditelné. Do budoucna bych se nerada vzdala příprav rodinných eucharistických slavností, příprav rodičů na křest dětí a práce pro mně blízká společenství. A co dál? Dál miminko…
Přeji ti, Jani, aby sis užila nádherné chvíle s miminkem ve zdraví a s Božím
požehnáním a děkuji za rozhovor.
Jana Svobodová

Egypťanky v jižních Čechách
Tento rok jsme tábořily u jihočeské vesnice Bezděkov. Jako
každoročně jsme se každé ráno koupaly v rybníčku (letos kvůli
tropickému počasí o něco teplejším), hlídkovaly, vařily, hrály hry
s klučičím oddílem, závodily ve všeličems, vyráběly rukodělky.
Také jsme navštívily blízké i vzdálenější okolí (Rábí, Horažďovice, Chanovice), nechyběly ani sportovní hry lakros a frisbee.
Samozřejmě jsme také zpívaly, vymýšlely scénky k táborovému
ohni nebo písničky z výletu.
Co bylo jiné, byla táborová hra. Ocitly jsme se
v Egyptě a měly jsme za
úkol získat amulet, který
zachrání egyptský lid.
Stíhala nás jedna egyptská rána za druhou a bylo
jasné, že se blíží velká
katastrofa. Avšak díky
naší odvaze a chuti naučit
se něco nového jsme
Egypt nakonec zachránily.
Musely jsme proniknout od tajů egyptského lékařství, astronomie, stavěly jsme pyramidu a malovaly ozdobné kachle, odhalily jsme tajemství hieroglyfů a na dobrovolnicích jsme nacvičovaly i výrobu mumie. A to nebylo všechno – nosily jsme
egyptské šaty, zkoušely egyptské líčení a dokonce jsme i hrály egyptské divadlo.
Myslím, že se tábor i přes velké horko povedl a všichni už se určitě těšíme na ten
další.
Poštolka

Charitní sociální projekt „Bethanie“
Když jsem v nedávné době přátele v kostele upozorňovala, že výtěžek z akce Dobříšského záření bude
použit na charitativní akce, ozvalo se odkudsi „a co to
je?“ Otázka, která si jistě žádá odpověď, a tak jsem se
rozhodla seznámit veřejnost s naším sociálním projektem
„Bethanie“.
Projekt byl vytvořen Farní charitou v Dobříši jako možnost využít výtěžku
z Tříkrálové sbírky a dalších akcí, které v rámci farnosti nebo Charity pořádáme.
Tento projekt v sobě skrývá pomoc lidem napříč sociálním a věkovým spektrem.
Je určen pro tělesně postižené, sociálně slabé, pro pomoc ve výjimečných krizových situacích a také na pomoc azylovým domům v nejbližším okolí. Postižený,
nemocný nebo jeho zákonný zástupce může Farní charitu požádat o příspěvek
na nějakou méně dostupnou zdravotní pomůcku, kterou ke svému životu potřebuje, nebo o příspěvek na postižené dítě, které potřebuje speciální pomůcky do
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Jako každoročně se i letos se trampský oddíl Zlatý list vydal
společně tábořit se skautkami oddílu Minehaha. Holky
v duchu starého Egypta, kluci v keltském stylu. Letní tábor je
vlastně vyvrcholením naší celoroční činnosti.
Po celý rok před táborem se scházíme, hrajeme různé hry, zkoušíme si vlastnoručně něco vyrábět, učíme se bojovat tak, jako dávní rytíři, a vůbec spoustu zajímavých věcí. A to, co se naučíme, pak zúročíme na táboře.
Letos je pro náš oddíl významný rok. Nejen, že slavíme 15. narozeniny, ale po
dlouhých letech jsme získali vlastní klubovnu u Papeže.
A protože si nechceme nechat všechny tyto zážitky jen pro sebe, zveme mezi sebe
další správné kluky od 8 let. Víte-li o nějakém takovém, ať se přihlásí u Mirka Sochora nebo u mě.
J&D – Jan Dudík
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Neděle

Pát

Čtvrtek

Stře

Út

Pondělí

PRAVIDELNÉ AKCE V PASTORAČNÍM CENTRU sv.TOMÁŠE V DOBŘÍŠI
14.00–16.00
14.00-18.00
15.00-16.30
20.00-21.30
20.00-21.00
14.00-18.00
17.00-19.00
14.00-18.00
18.40-20.30
19.00
15.00-16.00
15.15-16.00
16.30-17.30
19.30
15.00
16.00-17.30
19.00-21.00
10.15

10.00-11.30
16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00
19.00

Setkání při čaji, knihovna
Výtvarná dílna Zahrada – děti*
Setkání farníků s prof. Oličem
Duchovní večer mužů
Modlitební setkání (za farnost)
Výtvarná dílna Zahrada – děti*
Možnost svátosti smíření (rozhovoru)
Výtvarná dílna Zahrada – děti*
Setkání katechetů vikariátu Příbram
Setkání zástupců NNO
Klub pro děti
Bohoslužba slova pro děti
Duchovní setkávání maminek
Přednáška „Svatí a jejich místo
v našem životě“ ( P. Jan Houkal)
Možnost svátosti smíření pro děti
Možnost svátosti smíření
Setkání mládeže „Spolčo“
Agapé na zahájení pastoračního
roku, beseda s P.Prokopem Siostrzonkem OSB, převorem kláštera
v Břevnově, a otevření výstavy známek na biblické téma (p. Svojtka)
Setkání mladších manželů I
Setkání mladších manželů II
Setkání „Odpadlíků“
Divadlo jednoho herce: M.G.Částek:
Cesta k pokoji (T. Kempenský – Následování Krista)

velký sál
výtv. dílna
velký sál
velký sál
dle dohody
výtv. dílna
host. pokoj
výtv. dílna
malý sál
velký sál
velký sál
malý sál
velký sál

od října
20. 9.
27. 9.
sudé týdny
liché týdny
liché týdny

velký sál
dle dohody
dle dohody
velký sál

21. 9.
15. 9.
mimo 29.9.
22. 9.

velký sál
velký sál
dle dohody
dle dohody
dle dohody

24. 9.
dle vyhlášení
2. ne v měs.
4. ne v měs.

velký sál

17. 9.

od října
1. po v měs.
dle vyhlášení
dle domluvy
od října

Program MC Dobříšek není ještě upřesněn, bližší informace najdete na webové adrese

http://mc.dobris.net .
Klubíčko pro děti a Setkávání pro děti (s výukou náboženství) bude upřesněno
během září - sledujte, prosím, nástěnky a nedělní oznámení.
* Tyto aktivity nejsou pořádány přímo Římskokatolickou farností Dobříš.
Další informace na tel. 318 521 677 - kancelář farnosti a na http://www.dobris.farnost.cz

Redakční rada Tomáše: Ing. Jan Dudík, P. Stanislaw Góra, Michal Klimt, Helena
Kylarová, 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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školy, případně na jiné potřeby, mají-li sociální charakter. Některé pomůcky, zvláště
pro imobilní lidi, jsou drahé a právě v tomto případě lze příspěvkem z projektu náklady snížit. Stává se čím dál častěji, že staří a nemocní lidé zůstávají v péči svých
rodin a to je dobrá zpráva, a proto chce FCH v Dobříši pomáhat s nákupem pomůcek k pohodlnějšímu životu. Pokud budeme mít prostory, chceme k tomoto účelu
nakoupit některé zdravotnické pomůcky (pojízdné křeslo, antidekubitární matraci či
další pomůcky potřebné pro doma ležící pacienty) a pak je půjčovat do rodin, kde
budou potřeba. Příspěvek lze dát pouze na základě předloženého účtu. Nechci zabíhat do podrobností, snad je to i tak srozumitelné.
Kontaktní osoba pro tyto aktivity jsem zatím jako ředitelka FCH v Dobříši já
(tel. 608 325 470), ale do budoucna bude zajišťovat tyto služby tým několika lidí.
Mimochodem, práce v Charitě je dobrovolná a bez nároku na odměnu; přesto žádám všechny, kdo by chtěli s námi spolupracovat, přijďte mezi nás.
J. Svobodová

Pozvánka pro rodiny s dětmi
V novém pastoračním roce se
pastorační rada rozhodla věnovat
9 nedělních bohoslužeb v kostele
Nejsvětější Trojice nejen dospělým, ale také rodinám s dětmi. Děti budou mít možnost ukázat celému společenství, co se naučily
na hodinách náboženství, zazpívají si písničky, které jsou jim bližší, a více se zapojí do slavení Eucharistie. Po každé této bohoslužbě (kromě 24.12.) bude následovat agapé v Pastoračním centru
sv. Tomáše.
Tyto rodinné eucharistie jsou určeny nejen pro dobříšské, ale i pro rodiny
z vesnic, prarodiče s vnoučaty a pro všechny, kteří se cítí být součástí naší velké
rodiny. Vynasnažíme se, aby se vám tyto pestřejší eucharistické slavnosti líbily.
Jejich termíny jsou následující: 22. října, 19. listopadu, 24. prosince, 28.ledna,
18. února, 1. dubna, 29. dubna, 20. května a 24. června (budou vždy uvedeny
Jana Kořínková
v kalendáři akcí).
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Přechod přes potok
Dostanu-li se při putování na horách k bystřině a potřebuji přejít na
její druhý břeh, je několik způsobů, jak to udělat.
Mohu přejít opatrně po
kamenech, rychle přeskákat s rizikem namočení, pokud bude nějaký
uvolněný, mohu přebrodit studenou vodou bez
bot a ponožek nebo projít potokem v botách bez
ohledu na to, že je promáčím.
Podobné je to s námi,
když se v životě dostaneme před jakoukoliv jinou překážku. Mohu ji
překonávat zvolna s důvěrou v případnou pomoc; nebo rychle vyřešit
svůj problém bez ohledu
na následky; mohu přinést nějakou oběť pro
zdárné vyřešení nebo jít
bezhlavě za svým cílem.
Jak to řešíte vy? Co
myslíte, jak by to řešil
Ježíš?
ŠF

Pravidelné bohoslužby a pastorace
v září a v říjnu
(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
Úterý
14:30 Eucharistie v LDN Dobříš a možnost svátosti smíření - dle ohlášení 1x v měsíci,
jinak tamtéž bohoslužba slova
17:00–19:00 Příležitost ke svátosti smíření a
k duchovnímu rozhovoru v PCSvT
Středa
17:30 Příležitost ke svátosti smíření v Dobříši
18:00 Eucharistie v Dobříši
Čtvrtek
9:30 Eucharistie v Domově důchodců v Dobříši podle ohlášení 1x za měsíc,
jinak tamtéž bohoslužba slova
15:15 Bohoslužba slova pro děti v PCSvT liché týdny
Pátek
8:30 Eucharistie v Rosovicích - liché týdny
Eucharistie ve Svatém Poli - sudé týdny
16:00–17:30 Příležitost ke svátosti smíření a
k duchovnímu rozhovoru v PCSvT
17:30 Adorace Eucharistie v Dobříši
18:00 Eucharistie v Dobříši
Sledujte, prosím, aktuální změny
v Kalendáři akcí

KALENDÁŘ AKCÍ ZÁŘÍ
2 4 . 9 . Ne

Slavení eucharistie (jediné v tomto dni) za
účasti P. Prokopa Siostrzonka OSB, převora
kláštera v Břevnově. Hudební doprovod a
krátký koncert - soubor Codex Temporis
Agapé a beseda s převorem Siostrzonkem
10:00 PCSVT
Setkání manželů I
16:00 PCSVT
2 7 . 9 . St 19:00 PCSVT
Setkání zástupců nestát. nezisk. organizací
2 8 . 9 . Čt 18:00 DOBŘÍŠ
Slavení eucharistie
Nekoná se eucharistie v Rosovicích ani na Dobříši, není příležitost
2 9 . 9 . Pá
ke svátosti smíření
29. - 30.9.
Duchovní obnova pro „Odpadlíky“
1.10. Ne 10:45 SVATÉ POLE
Poutní eucharistie
Eucharistie - posvícení
12:00 DL. LHOTA
2.10. Po 15:00 PCSVT
Setkání farníků s prof. Oličem
Modlitební setkání
20:00 PCSVT
4.10. St 18:00 DOBRIS
Nekoná se eucharistie (vizitace)
6.10. Pá 7:45 SVATÉ POLE
Příležitost ke svátosti smíření
Eucharistie
8:30 SVATÉ POLE
8.10. Ne 16:00 PCSVT
Setkání manželů II
9.10. Po 20:00 PCSVT
Duchovní setkání mužů
Modlitební setkání
20:00 PCSVT
11.10. St 20:30 PCSVT
Setkání ekonomické rady
12.10. Čt 15:15 PCSVT
Bohoslužba pro školní a předškolní děti
Duchovní setkání maminek
16:15 PCSVT
13.10. Pá 7:45 ROSOVICE
Příležitost ke svátosti smíření
Eucharistie
8:30 ROSOVICE
Návštěvy nemocných
10:00
14.10. So 9 -15 PCSVT
Duchovní obnova pro seniory našich farností
15.10. Ne 8:30 ROSOVICE
Eucharistie - posvícení
Eucharistie - posvícení
9:00 DOBŘÍŠ
Setkání manželů I
16:00 PCSVT
16.10. Po 20:00 PCSVT
Modlitební setkání
17.10. Út 19:30 PCSVT
„Judaismus - tradice a současnost“– přednáška Petra Slámy, Th.D., odborníka na Starý Zákon na Evang. teologické fakultě UK
9:00 DOBŘÍŠ
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