Drahá ∏,
mám poněkud smíšené pocity z té letošní zimy. Už jsem si libovala,
že je docela teplo a pak najednou napadlo tolik sněhu, že jsem ani
z PCSvT do kostela přeběhnout nemohla.
Vánoce byly, jako obvykle, docela fajn. Kupodivu však s vyšší teplotou přišlo méně lidí na půlnoční. Nebo se to alespoň zdálo, protože
se drželi více vzadu a venku. Jenom chudák cédéčko: nervozitou
z tolika lidí se rozklepalo a přehrávalo trhaně. Asi by je měl Stanislaw víc zvykat na lidi i o běžných nedělích.
Také se u nás v tomto zimním čase vystřídalo mnoho hostů. Zastavili se tu naši bývalí
jáhni – o Vánocích Sirius a během ledna Standa zvaný Bilbo. A kromě těchto téměř domácích hostů jsme měli tu čest pobesedovat i s Maxem Kašparů, profesorem Halíkem
a jako bonbónek v rámci přípravy k biřmování desatero setkání s doktorkou Lachmanovou, co působí (podle Stanislawa) v pražské Tákurkově ulici.
Tříkrálová sbírka dopadla veleúspěšně. Chodili Velcí králové, menší královny i nejmenší
králíčata. A vybrali peněz, no jéje. A nejen peníze. I spousty milých slov a bohužel také
pár vyhubování.
Opět se u nás volila pastorační rada. A ne jen tak obyčejně. Podle původního Stanislawova oznámení měl každý „nactiutrhat svoje kandidáty“. Potom se ovšem opravil, a aby se
kandidáti necítili dotčení, jako překvapení jim umožnil předvolební projev, kterého se
zhostili se ctí. A následující týden se volilo a každý měl za úkol „natrhnout své kandidáty“.
Z toho plyne, že správný kandidát do PR musí být člověk ochotný až do roztrhání.
Takže se měj moc krásně, nezapadej mi sněhem, nenech se odfouknout a uvědomuj si, že
stále trvá zima.
Tvoje Šedivka, dobříšská kostelní myš
„UPŘÍMNOU SOUSTRAST“ dvě slova, která člověk považuje za zdvořilý projev při
smuteční události.
Já za těmito slovy již vidím více. Chtěla bych poděkovat známým i méně známým,
kteří s naší rodinou soucítili, ale také nás provázeli modlitbami, nejen v těch posledních chvílích, ale už od září 2003. Vyprosili jste hodně naděje, zlepšení zdravotního
stavu a snad i uzdravení. Důkaz, že Pán naše modlitby slyší, ale sám rozhodne o našem
čase na této zemi. Rozhodl, určitě správně a my opět chceme děkovat za prosby, hezká
slova a povzbuzení pro naší rodinu. Nemohou však nikdy zvrátit skutečnost a tvrdou
realitu ztráty „milého bližního svého“. Víra a modlitba nás stále provází. Děkujeme za
projevenou „upřímnou soustrast“.
Hana Svojtková s rodinou
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, Ing. Ivan Riziki.
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OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI
DOSPĚLÁ KŘESŤANKA
Řekli jsme si, že podle středověkého přirovnání je biřmovaný muž něco
jako Kristův rytíř. Jak je to s biřmovanou ženou? Žena totiž skutečně není totéž jako muž – jen s delšími vlasy (někdy) a slabšími svaly (také jen někdy).
Takže asi rytířka není to pravé, podobně jako byl scestný socialistický ideál
rovnoprávné ženy – jeřábnice..
Existoval vůbec v minulosti ženský protějšek k pojmu rytíř? A víte, jaký to
byl pojem?
Budete se možná divit: Existoval a dokonce ještě existuje. Ve skutečnosti
je dnes „živější“ než ten rytíř… A dokonce jsme se s tím už setkali přímo na
Dobříši. Po jistou dobu tady provozovala charitativní činnost Maltézská pomoc
– akce Suverénního řádu maltézských rytířů. A tento řád má i členky. Víte jak
se nazývají? Maltézské dámy.
A je to venku. Ženským protipólem rytíře není nic jiného než DÁMA.
Problém je ovšem ještě větší než u rytíře. Toho známe alespoň
z pohádek – a přes veškerá zkreslení to bývá většinou sympatický, statečný a
úspěšný muž, dost příbuzný Oldovi Shatterhandovi, agentovi 007 a dalším
podobným hrdinům; to jsou totiž rytíři moderní doby.
Jenže dáma nevystupuje ani v pohádkách. A pokud by tam měla být –
královna, princezna atp., potom ji zejména pseudodemokratické pohádky nedávné minulosti zobrazují jako rozmazlenou, hloupou nebo zlou (což bývá
často totéž). Dáma z Čech jaksi vymizela, změnila se v něco protivného, nežádoucího. Možná proto moderní ženy tak těžce hledají svoji identitu a feministky bojují často nesmyslné a směšné boje za něco, co většina žen nepotřebuje. Všechny ale chtějí být elegantní, pohledné a úspěšné… zkrátka ideální.
Dáma není nic jiného než tento ideál, realizovaný natolik, nakolik je to
možné. A realizovaný tak, jak to odpovídá době. Upřímně řečeno, vedle mnohých skutečných slavných mužů minulosti – rytířů i jejich modernějších podob
– lze nalézt ženu, která sice nebojovala usilovně za rovnoprávnost, ale zato
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dělala dobře to, co měla na svém místě ve své době dělat. Byla to dáma.
Nevěřte pohádkám. Nejsou všechny královny a princezny hloupé a rozmazlené. A nevěřte ani zbožným pohádkám. Jsou často jednostranné. Jistá slečna Marie z Nazareta nebyla sice dáma v atlasových střevíčkách, ale tím méně to
byla zakřiknutá dívka, která by si nevěděla rady se životem. Dokonce ani neomdlévala pod křížem. Byla to totiž dáma a tak ji dokonale vystihli středověcí malíři. Vzpomenete si na to, až budete stát v Paříži před katedrálou Notre Dame.
Místo popisování pojmu DÁMA si zkusme promyslit, co o Marii víme ve
světle toho, zda se chovala jako dáma: Především příliš nemluvila (kdekdo
v evangeliích mluví více – kromě sv. Josefa). Když promluvila, mělo to účel (Jan
2:3) a nevyhýbala se pak ani dost striktním formulacím (Jan 2:5). Nebyla to puťka, přikyvující i kdyby nerozuměla (Luk 1:34). A když byla pro, zaznělo jasné
ANO (Luk 1:38). Nehysterčila, když nemohli sehnat nocleh v Betlémě (Luk 2:7) a
dokonce ani pod křížem (Jan 19:25). Nebyla ovšem ani kamenná socha, která
všechno ví, předvídá a zná – dovedla se například upřímně divit (Luk 2:33). Pamatovala si jistě mnohem více, než kolik říkala (Luk 2:51). Kárala syna, když byl
důvod, ale pedagogicky moudře - otázkou (Luk 2:48). Nebyla feministka – nebránila se zuby nehty proti tomu, aby o ni pečoval nějaký muž (Jan 19:27). Ale především a nade vše: Dělala, co dělat měla, byla na svém místě a pomocně zasahovala přesně tam, kde mohla a kde to bylo opravdu potřebné (Luk 1:39, 56;
2:39, Jan 2:3 - a tisíce dalších nezapsaných situací); řízení zeměkoule přenechávala ostatním - zpravidla mužům, kteří prý na to mají patent.
A pokud se nám líbí Renčův básnický obraz „popelky nazaretské“, pak by
nám nemělo uniknout, že pohádková Popelka celou svojí činností směřovala
k tomu, aby se chovala a vypadala jako dáma. A byla dáma, rozhodně více než
její primitivní nafoukané sestry.
Takže křesťanka by měla mít ideál: být křesťanskou dámou podle modelu
Marie z Nazareta. Že to byla jenom matka Kristova? – A byla některá žena od té
doby více ?
-jm-

Líbila se vám na Štědrý den VELKÁ VÁNOČNÍ HRA v dobříšském kostele?
Můžete si na ni zavzpomínat nad několika fotografiemi Mirka Sochora (nejlépe
ovšem barevně na http://rkfdob.hyperlinx.cz/tomas/ )

Tříkrálová sbírka 2007 v Dobříši a okolí
Jako každoročně i letos se vydali do ulic
Dobříše tři králové, aby oslovili kolemjdoucí i
obyvatele bytů s přáním dobrého nového roku a
s prosbou o příspěvek na charitu. I když mohli
darovat místo zlata, kadidla a myrhy jen to dobré přání, setkali se s řadou vstřícných lidí, kteří
darovali finanční příspěvek pro ty nejpotřebnější, o které se charita kolem nás stará. Tři králové se vydali i do okolních vesnic a všude se setkali s ochotou dobrých lidí přispět svým finančním darem.
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Ohlas na adventní
duchovní obnovu
s Maxem Kašparů
- telegraficky
1. Přitažlivé, zábavné.
2. Inspirující k reagování.
3. Přirozenost, na ni nasedající milost. SUPER.
4. Uprázdnění, ztišení jak
jen možno. ANO.
5. Balast pryč - ANO.
6. Chyběla podpora pro ty,
co mají jen nutné a důležité. JSOU TACÍ.
7. Přísnost při posuzování
poctivosti žadatelů o
svátost - SPORNÉ.
8. Maxi, přijeďte zase.
Svárovská

Knihovna
V roce 2006 bylo do farní
knihovny pořízeno 25 nových
knih. Z toho 7 knih v hodnotě
1 050 Kč bylo zaplaceno z výtěžku prodeje kalendářů, 6
knih v hodnotě 1 661 Kč bylo
hrazeno z fondu farnosti.
Dalších 12 knih bylo farnosti věnováno jako
dar.
V knihovně si lze vypůjčit nejnovější knihu prof.
Halíka „Prolínání světů“. Toto dílo je samozřejmě mimořádně užitečné pro toho, kdo o obsahu
světových náboženství něco už ví. Máme také
jednu z nejlepších stručných, takto věcně zaměřených publikací – Michael Keene: Světová náboženství.
mm

Duchovní obnova mládeže (3.- 4. 11. 2006)
V pátek večer byla tradiční mše. Nenásledovalo ji ale tradiční spolčo,
nýbrž duchovní obnova, kvůli které za námi přijela řádová sestřička
z Kostelního Vydří.
Ta nás nechala po eucharistii
chvilku oddychnout a navečeřet se a
pak jsme se ihned vrhli na program,
který sestával hlavně z přednášek na
téma „Život v klášteře“. Protože neměla většina z nás zatím možnost zeptat se na zapeklité klášterní situace a
celkově ohledně řeholnictví, otázky na
nebohou sestřičku jen pršely. Páteční
otázkobití přerušila až společná modlitba a odchod na kutě.
V sobotu jsme se nasnídali a opět se vrhli se svými dotazy na sestřičku.
Ta nám trpělivě odpovídala i na občas nesmyslné otázky a podělila se s námi
též o veselé zážitky, které jí život díky řeholi přinesl.
Po vynikajícím obědě jsme se pomodlili, a tím naše duchovní obnova
skončila. Jen Bůh ví, zda nás sestřiččina návštěva pošoupla o kousek blíž
k řeholnímu životu, či od něj.
Bára Musilová
Str. 6

Je to stejné, jako bychom doputovali do Betléma a nechali ve stáji u jesliček
Ježíškovi svůj dar, své srdce, svou pomoc. „Cokoli jste učinili pro toho nejmenšího,
mně jste učinili…“ říká Ježíš. A tak se i stalo v těch dnech, kdy tři králové putovali
našimi farnostmi.
A jak jsme si opravdu vedli? Dobříší procházelo celkem 9 skupinek a všichni
dohromady vybrali 42 187 Kč. V okolních vesnicích se také snažili. Ve Svatém Poli
a v Budínku se dohromady vybralo 12 736 Kč, v Rosovicích 13 696 Kč a ve Dlouhé
Lhotě 11 365 Kč. Celkem se v našich farnostech vybralo 79 985 Kč. Je to opravdu
hodně a tak děkujeme všem dárcům i všem, kteří byli ochotni ve svém volném čase
koledovat. Děkujeme také Městskému úřadu v Dobříši, který zabezpečil pečetění
pokladniček a zajistil předepsaný dozor při otevírání pokladniček a sčítání vybraných peněz.
Z vybrané částky se vrátí Farní charitě v Dobříši 65 %. Často zní otázka: A
kam vlastně ty peníze, vybírané na charitativní účely, jdou? Arcidiecézní charita
Praha podpoří finančními prostředky získanými z Tříkrálové sbírky 2007 vybudování
kombinovaného projektu Azylového domu pro matky s dětmi v tísni a Týdenního
stacionáře pro seniory ( Praha 5, Hlubočepy).
Farní charita v Dobříši v loňském roce díky tříkrálové sbírce mohla poskytnout
19 000 Kč na dovybavení Azylového domu pro matky s dětmi v Mokrovratech nábytkem, část prostředků byla poskytnuta jako výpomoc invalidnímu chlapci na pomůcky jak do školy, tak pro osobní potřebu a na další drobné výpomoci rodině
v okamžité nouzi. Dále jsme z těchto peněz nakoupili pro méně pohyblivé spoluobčany kompenzační pomůcky, které v rámci možností budeme zapůjčovat těm, kteří
to potřebují.
Naše pomoc dosahuje až za hranice – do Ugandy: poskytujeme každoročně příspěvek na studium holčičce Shamin,
která si této pomoci opravdu považuje. Již nám napsala dva
dopisy. Je to holčička, která žije sama se svou maminkou a
babičkou a ačkoli je jí teprve něco přes šest let, naučila se
číst a psát a ráda nám píše o všem, co jí zajímá. Zdá se, že
je plná radosti z toho, že se může učit a že má svou novou
rodinu v České republice.
I v letošním roce chce Farní charita v Dobříši nabízet pomoc
potřebným v rámci sociálního projektu Bethanie, jak s ním
byli čtenáři Tomáše loni seznámeni. Máme k dispozici finanční prostředky pro akutní výpomoc a dále budeme doplňovat kompenzační pomůcky pro méně pohyblivé..
Díky všem lidem dobré vůle za ochotu pomáhat, za to, že
jsme ještě nezapomněli vidět kolem sebe svoje bližní. Deo
gratias.
Jana Svobodová, ředitelka FCH v Dobříši
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KALENDÁŘ AKCÍ ÚNOR 2007
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PROGRAM PASTORAČNÍHO CENTRA SV.TOMÁŠE - únor a březen 2007
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
19.00
13.15 -14.00
14.00-18.00
15.00- 17.00
18.30-19.15
18.30
19.30
15.15-16.00
16.30-17.30
18.00-19.30
13.00-14.00
14.00-16.00
14.30- 15.30
16.00-17.30
17.30
18.00
19.00
19.00-21.00
16.00-19.00
9.00

Přátel. posezení při čaji s knihovnou
Výtvarná dílna Zahrada – děti*
Setkání farníků s prof. Oličem
Duchovní večer mužů
Modlitební setkání (za farnost)
Výtvarná dílna Zahrada – děti*
Možnost svátosti smíření (rozhovoru)
Příprava na biřmování
Příprava dětí na 1. svaté přijímání
Výtvarná dílna Zahrada – děti*
Klubíčko – setkávání pro mladší děti
Modlitební setkání mládeže
Setkání katechetů vikariátu Příbram
Setkání pastorační rady
Bohoslužba slova pro děti
Duchovní setkávání maminek
Rozhovory o víře
Hry pro děti
Svátost smíření pro děti
Setkání pro děti 4.- 6. tř.
Možnost svátosti smíření
Adorace
Slavení eucharistie
Svátost smíření pro mládež
Setkání mládeže „Spolčo“
Duchovní obnova (P. J. Pecinovský)
Den nemocných

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

10.00-11.30
15.00
16.00-18.00
16.00-18.00
18.00

Agapé po eucharistii a knihovna
Karneval pro děti i dospělé
Setkání manželů I
Setkání manželů II
Setkání „Odpadlíků“

velký sál
velký sál
malý sál
dle dohody
dle dohody

1. 2. (čt)
5. 2. a 5. 3.
sudé týdny

6. 2. (út)

30. 3.

30. 3.
dle dohody
24. 2.
24. 3.

18. 2., 25.3.
18. 2.
18. 2., 25.3.
11. 2., 11. 3.
25. 2., 25. 3.

* Tyto aktivity nejsou pořádány přímo Římskokatolickou farností Dobříš.
Další informace na tel. 318 521 677 - kancelář farnosti a na http://www.dobris.farnost.cz.
Program MC Dobříšek najdete na http://mc.dobris.net.

Zimní spánek dobříšských oddílů
Zajímá vás, co dělají holky a kluci z dobříšských oddílů v zimě? Každý rok je
to stejné, jen jim letos nemrzly prsty a nepadal sníh za krk. Místo toho je při
vánoční nadílce v lese stihl déšť a Betlémské světýlko mohli roznášet bez rukavic, šály a čepice. Zimní výlet do Prahy se změnil na jarní procházku, ale
naštěstí se pražská strašidla jarního počasí nezalekla, a tak je kluci i holky našli přesně tam, kde jim zašifrované zprávy prozradily. Teď už jsou všichni zvědaví, jestli jejich jarní výlety nebudou připomínat spíš polární výpravy.
Ještěrka
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PCSvT
PCSvT
PCSvT

18.00
15.00
20.00
20.00
19.00
19.30
18.00
19.30
18.00
16.00
20.00
19.00
19.30
18.30
16.15
9.00
15.00
16.00
20.00
20.00
19.00
19.30

Dobříš
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
Dobříš
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT

18.00

Dobříš

9.30
18.00
18.00
16-19
18.00
20.00
19.00
19.30
18.30

Dobříš
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT
PCSvT

2. 2. (pá)
5. 2. (po)

liché týdny
21. 3.
28. 3.
1. 2. a 1. 3.
liché týdny
sudé týdny

15.15
16.15
17.30

8. 2. (čt)
9. 2. (pá)
11. 2. (ne)
12. 2. (po)
13. 2. (út)
14. 2. (st)
15. 2. (čt)
18. 2. (ne)
19. 2. (po)
20. 2. (út)
21. 2. (st)
22. 2. (čt)
23. 2. (pá)
24. 2. (so)
25. 2. (ne)
26. 2. (po)
27. 2. (út)
28. 2. (st)

Bohoslužba pro děti
Duchovní setkání maminek
Schůzka rodičů o 1. sv. přijímání dětí
Svátek uvedení Pána do chrámu (Hromnice)
Eucharistie
Setkání farníků s prof. Oličem
Duchovní setkání mužů
Modlitební setkání farnosti
Příprava na svátost biřmování
Seminář - PhDr. Kateřina Lachmanová (3/10)
Rozhovory o víře
„Křižácké výpravy – mýty a realita“ (P. Ivo Prokop)
Eucharistie (nejen) pro mládež, po ní „Spolčo“
Setkání manželů II
Modlitební setkání farnosti
Příprava na svátost biřmování
Seminář - PhDr. Kateřina Lachmanová (4/10)
Modlitební setkání mládeže
Duchovní setkání maminek
Eucharistie zaměřená na rodiny, po ní agapé v PC
Karneval pro děti i dospělé
Setkání manželů I
Duchovní setkání mužů
Modlitební setkání farnosti
Příprava na svátost biřmování
Seminář - PhDr. Kateřina Lachmanová (5/10)
Popeleční středa (přísný půst)
Eucharistie s udělováním popelce – v kostele
Svátek stolce sv. apoštola Petra
Eucharistie v Domově důchodců
Rozhovory o víře
Eucharistie (nejen) pro mládež, po ní „Spolčo“
Duchovní obnova pro dospělé (P. J. Pecinovský)
Setkání „Odpadlíků“
Modlitební setkání farnosti
Příprava na svátost biřmování
Seminář - PhDr. Kateřina Lachmanová (6/10)
Modlitební setkání mládeže

Pravidelné bohoslužby a pastorace
v únoru jsou podle programu uveřejněného v minulém čísle Tomáše.
Program lze také nalézt na nástěnkách a na www.dobris.farnost.cz
Str. 5

