Drahá pí,
proč mám takový pocit, že nám někdo ukradl zimu? Ne, že by to
mým starým kostem vadilo, ale pořádek by měl být…
Stále u nás probíhá příprava na biřmování, jenže v posledních
týdnech se pořádají veřejné přednášky. A na to nejvíc doplácejí
chudáci budoucí biřmovanci – než si stačí popovídat ve skupin−
kách, nemají si kam sednout; a naopak, když přijdou tak, aby si
sedli, nestihnou skupinku. Pro touhu po biřmování se musí trpět.
A když tu byl páter Kodet, seděli lidé po stolech i po zemi, a
kdyby mohli, seděli by i na stropě. Takový to byl zájem.
Na tyto přednášky chodí i lidé z jiných farností a mezi nimi bývá i jeden starý pán,
který rozdává bonbóny. Hlavně přednášejícím, ale i lidem v okolí. Dokonce jsem se sta−
la svědkem uplácení zástupce hejtmana sladkostmi.
V kostele jsou obvykle dva druhy lidí: aktivní a pasivní. Mezi aktivní se počítá pan fa−
rář, ministranti, varhaník a sbor. Mezi pasivní pak patří ten zbytek. (Myslím to sa−
mozřejmě tak, že se víc účastní a méně pracují.) Stává se, že někteří lidé jsou v různé
dny různě aktivní, například střídají ministrantování a sbor. A tak když se jeden náš
stálý ministrant objevil nedávno ve frontě na přijímání, musela jsem dlouho přemýšlet,
odkud já toho mladíka znám. Jo, a představ si, že se Stanislaw jednou tak rozohnil při
kázání na dětské mši, že si nezasvěcení mohli myslet, že je dealerem nějakého pracího
prášku. Ovšem výkřiky „Per mně, per mně“ byly míněny v souvislosti s dětskými rvač−
kami a odpouštěním. Asi se Stanislaw u nás ještě nepral…
Zachovávej klidnou hlavu v neklidném počasí a opatruj se.
Tvoje Šedivka
dobříšská kostelní myš
Dokončení zprávy o karnevalu
k dílu a zpříjemnili tak dětem zážitek z karnevalu. A také
všem maskám, které se jistě pečlivě připravovaly na maškarní bál, pak se přišly s ostatními poveselit a zasoutěžit
si. Nejspíše se příští rok bude zase slavnost opakovat. A
tak snad nashledanou na příštím karnevalu.
Zuzka Salcmanová
Str. 8

Tomáš
Číslo 71

Březen 2007

OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI
DOSPĚLÉ ROZHODNUTÍ
Přechod z dětství do dospělosti není vůbec snadný. Je nutné se vzdát
péče starších lidí, dětských her, snění a všeho toho, co nadále u zdravého jedince zůstane jen jako vzpomínka na rajský věk dětství. Je třeba to vše opustit
do té míry, nakolik by to vadilo růstu a nové životní roli – převzetí zodpovědnosti, nejdříve za sebe a postupně i za jiné. Pokud k tomu nedojde, je takové
„věčné dítě“ katastrofálním „dárkem“ zejména pro životního partnera, ale
vlastně pro všechny kolem a pro celou společnost. Zestárlý nedospělý je ve
skutečnosti příživníkem a ohrožením.
Jenže převzít novou roli je skutečně těžké. Výzkumy opakovaně potvrzují,
že teenageři se aktivně brání dospělosti, nechtějí se ztotožnit s „většinovou
společností“, hledají nejrůznější úniky před zodpovědností - prodlužováním
období studia počínaje a drogami konče. Hledají pro to často vznešená vysvětlení (někdy dokonce pseudonáboženského charakteru) nebo hromadná
ospravedlnění formou různých „hnutí“, která jsou ve skutečnosti ovšem jen
formou duševní nehybnosti a zamrznutí v dětství.. Celý jev dostal v moderní
době i učené jméno „krize hledání identity“, ale nejde o nic nového.
Minulé doby si ovšem mohly mnohem
méně dovolit riziko, které je s tímto jevem
spojeno, proto byla daleko menší ochota
dětinské dospělce tolerovat (o oslavování
nemluvě). A proto také všechny kultury měly tzv. iniciační rituály, které ve spojení
s náboženskými prožitky usnadňovaly nelehký úkol dospět v zodpovědného člověka.
Biřmování nepochybně lze chápat jako
křesťanskou podobu takového rituálu, naplněnou ovšem svátostným obsahem.
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To jen znovu potvrzuje obtížnost nalezení dospělé identity a potřebu Boží
pomoci při tomto kroku. Zejména dospívající biřmovanci by měli právě takto svátost prožívat a je dobře, že současná západní církev zachovává tento význam
(pravoslavní křesťané biřmují novorozené děti hned při křtu).
Ale v křesťanství jde ještě o něco více: I v naší době je stále ještě mnoho dětí křtěno ve věku, kdy se pro jejich křest (za ně) rozhodují rodiče. Jejich osobní
rozhodnutí pro křesťanství na ně čeká – v některých případech bohužel možná
až do smrti. Bez něj je však obtížné hovořit o dospělé a svobodné víře. Pro lidi
křtěné v dětském věku je tedy právě biřmování nejvhodnější příležitostí dozrát
k tomuto rozhodnutí. Proto je příprava tak podobná přípravě na křest dospělých a
proto se obnovuje křestní slib.
Máme tedy dvě rozhodnutí, která by měla být podkladem pro přijetí svátosti
biřmování: Rozhodnutí převzít roli dospělého a dospělé rozhodnutí pro Krista. Ve
skutečnosti je to pro křesťana jediné rozhodnutí. Protože svou dospělost nemůže
vzít vážně bez Boží pomoci a pro Krista se může skutečně plně rozhodnout jen
jako dospělý a svobodný člověk.
-jm-

9.4. Po
9:00
11.4. St 20:30
12.4. Čt 15:15
18:00
14.-15.4.
14.4. So 18:00
19.4. Č t 18:00
19:30
21.- 28.4.

Pondělí velikonoční
Slavení eucharistie
DOBŘÍŠ
Redakční rada Tomáše
PCSVT
Bohoslužba slova pro děti
PCSVT
Katechumenát
PCSVT
Duchovní cvičení pro mládež (P. Stanislaw)
Vernisáž Zuzany Hutňanové
PCSVT
Katechumenát
PCSVT
Přednáška prof. Jana Sokola Ph.D, CSc.
PCSVT
Řádná dovolená P. Stanislawa

V kalendáři akci jsou uvedeny jen mimořádné bohoslužby.
Rozpis ostatních pravidelných bohoslužeb a příležitostí ke svátosti smíření během týdne je zveřejněn na nástěnkách a na www.dobris.farnost.cz

NAŠE PONDĚLNÍ SETKÁVÁNÍ
Karneval

aneb co tam ty babči pořád slaví
Již pátým rokem se setkáváme každé pondělí od 14 do 16 hodin. Začínáme krátkým zamyšlením, pomodlíme se desátek růžence. Pak
si při čaji a kávě povídáme: co nám přinesl
uplynulý týden v rodinách našich i té společné
farní, co nového na Dobříši, co jsme nového
přečetly, co nás zaujalo, co nás zajímá. Občas
si přečteme krátký příběh nebo úryvek z knihy
nebo časopisu. Naše knihovnice nás seznámí
s novými přírůstky do knihovny, vypůjčíme si
nebo vyměníme knihy.
Máme svůj fond, do kterého si dobrovolně
ukládáme. Když shromáždíme větší částku, přispíváme tam, kde je třeba (oprava kostela, pěstounská péče rodiny sv. Zdislavy, provoz Pastoračního centra sv. Tomáše, Proglas…)Dvě třetiny z nás se podílejí již čtvrtým rokem na
adopci indického chlapce. Jmenuje se Roj Rohyth Naven a je mu letos 9 let. Pravidelně si
s ním dopisujeme dvakrát ročně.
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Jako každý rok, tak i letos se konal masopustní bál neboli karneval. Byla to tedy podívaná, to vám řeknu.
Mohli jsme vidět spoustu krásných masek od princezen
přes rytíře, vodníky, Karkulky až po králíky z klobouku,
kterým se nikdy z klobouku nechce. Hned začátek karnevalu byl pestrý.
Pro všechny masky byla
přichystána pohádka „O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém“. Přes velké napětí se nakonec princovi podařilo vysvobodit zakletou princeznu z rukou strašlivého černokněžníka.
A tak bylo o důvod víc k našemu společnému radování a zábavě. Všechny masky pak byly pozvány na královský bál a ke společnému tanci.
Myslím, že se řádně vydováděli jak děti, tak dospělí. Plno zajímavých a napínavých her bylo připraveno pro děti i jejich rodiče.
Za zábavný program, hezkou výzdobu a krásnou pohádku bych za celé společenství ráda poděkovala všem organizátorům a pomocníkům, kteří přiložili ruku
Dokončení na str. 8
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13.15 -14.00
14.00-18.00
15.00- 17.00
18.30-19.15
19.30
15.15-16.00
16.30-17.30
18.00-19.30

Přátel. posezení při čaji s knihovnou
Výtvarná dílna Zahrada – děti*
Setkání farníků s prof. Oličem
Seminář ICT – MC Dobříšek*
Příležitost ke svátosti smíření pro dospělé – s účastí pozvaných kněží
Duchovní večer mužů
Modlitební setkání (za farnost)
Výtvarná dílna Zahrada – děti*
Možnost svátosti smíření (rozhovoru)
Příprava na biřmování
Seminář o duch. životě (Dr. Kateřina
Lachmanová)
Příprava dětí na 1. svaté přijímání
Výtvarná dílna Zahrada – děti*
Klubíčko – setkávání pro mladší děti
Modlitební setkání mládeže
Setkání pastorační rady
Bohoslužba slova pro děti
Duchovní setkávání maminek
Rozhovory o víře

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

13.00-14.00
14.00-16.00
14.30- 15.30
16.00-17.30
17.30
18.00
19.00-21.00

Hry pro děti
Svátost smíření pro děti
Setkání pro děti 4.- 6. tř.
Možnost svátosti smíření
Adorace
Slavení eucharistie
Setkání mládeže „Spolčo“

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

**
30. 3.
**
**
**
**
dle dohody

10.00-11.30
16.00-18.00
16.00-18.00
18.00

Agapé po eucharistii a knihovna
Setkání manželů I
Setkání manželů II
Setkání „Odpadlíků“

velký sál
malý sál
dle dohody
dle dohody

25.3.
25.3.
11. 3.
25. 3.

14.00–16.00
14.00-18.00
15.00-16.30
16.00-20.00
17.00-19.30
20.00-21.30
20.00-21.00
14.00-18.00
17.00-19.00
19.15
19.45

velký sál
výtv. dílna
velký sál
velký sál

**
**

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

2. 4.
sudé týdny
**

1. po v měs.

19. a 26. 3.

liché týdny
28. 3.
1. 3. a 12. 4.
lich. t. po Vel.

sudé týdny**

Ned

* Tyto aktivity nejsou pořádány přímo Římskokatolickou farností Dobříš.
** Tyto akce se nebudou konat během Velikonoc.
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.

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. –
Tomáš na webu (barevně): http://rkfdob.hyperlinx.cz/tomas/
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Těšíme se na první pondělky v měsíci, kdy se nás sejde víc na přednášky a
promítání s prof. Oličem a Hřebačkou. Od ledna máme příslib od dr. Svárovské,
první beseda s ní již proběhla v lednu.
A to slavení ? Schází se nás průměrně 12 až 14. Přibližně jedenkrát za měsíc
tak vyjde na některou z nás oslava narozenin. Popřejeme, podarujeme kytičkou,
zazpíváme a společně se radujeme z daru života. A protože nejsme uzavřená
společnost, rády uvítáme každého, kdo rozšíří naše řady.
Míla Kulandová a společenství

do 27.3. 07
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Pátek

Čtv
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Úterý

Pondělí

PRAVIDELNÉ AKCE V PASTORAČNÍM CENTRU sv.TOMÁŠE V DOBŘÍŠI

Zpráva ze zasedání pastorační rady dne 24. 1. 2007
Začátkem ledna 2007 volila dobříšská farnost svoji novou pastorační radu na
dobu dvou let. V Dobříši byli zvoleni (v abecedním pořadí): Kristýna Dudíková, Zuzka Klimtová, Mirek Sochor a Martina Svárovská. P. Stanislaw jmenoval dále Ludmilu Musilovou, Ladislava Svobodu, Matouše Svobodu, Janu Svobodovou a Petra
Váňu. Jednání pastorační rady se zúčastní též zástupci kostelních rad ze Svatého
Pole, Rosovic a Dlouhé Lhoty. Každý člen PR dostal pověřovací dekret a složil slib
při slavení eucharistie dne 28.1.07. Pastorační rada je poradním orgánem a její
předseda P.Stanislaw Góra má právo veta ( tzv.veto libero).
PR na 1. zasedání zvolila farní výbor (předseda P.Stanislaw Góra, místopředseda Mirek Sochor, sekretářka Martina Svárovská), který na základě návrhů členů
PR a dalších podnětů připravuje programy zasedání PR.
PR se dohodla na pevných termínech svých jednání ve dnech 28. 3., 23. 5., a
20. 6. vždy v 19:30 h. Návrhy do programu jednání mohou být předloženy nejpozději 14 dnů předem.
P. Stanislaw seznámil novou PR s dlouhodobým úkolem, kterým je úprava interiéru kostela. Věc je na samém začátku, Ivo Salcman zpracoval materiál, který by
mohl sloužit jako podklad k dalšímu jednání v této věci. Prvořadým úkolem PR je
sestavit pracovní tým a najít jeho vedoucího.
Na návrh Ládi Svobody jako mluvčího „manželů I“ bylo dohodnuto, že o pořádání nedělních agape po rodinné eucharistii se podělí 4 skupiny: Manželé I a II,
odpadlíci a seniorky. - Do 21. 3. 07 připraví J. Svobodová, M. Svárovská a M. Sochor s P. Stanislawem návrh na program několikerých oslav v září t.r., kdy se bude
slavit 100 let od posvěcení kostela, 100 let skautingu, 110 let od prvního příjezdu
parní lokomotivy na Dobříš a dále Václavské dny a Dobříšské záření.
Ze zápisu vypsala J. Svobodová
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Jak se dělá Tomáš
Samo se nic neudělá, jak známo… Ani Tomáš nevzniká sám; většinu
práce dělá redakční rada, jejíž složení je uvedeno v každém čísle. Každý člen
se stará o určitou oblast:
Podklady pro kalendář akcí, a pravidelné
pastorace zajišťuje P. Stanislaw, předává je
Báře Šafářové a ta z nich vytváří příslušné rubriky. Program PCSvT dodává Ing. Musilová a je
upravován při technické redakci. Zprávy
z Pastorační rady a činnost Farní charity zpravodajsky zajišťuje Jana Svobodová, činnost
skautek a Zlatého listu pokrývá Klára Sochorová a ostatní činnost mládeže včetně poutí Michal Klimt, který také kreslí obrázky. Rozhovory
a miniúvahy jsou většinou dílem Vládi Šafáře,
Tomíka vytváří Helča Kylarová a o aktivity seniorů zpravodajsky pečuje Ing.
Ivan Riziki. Další příspěvky má na starosti Ing. Jan Dudík a všechno dohromady organizuje a ladí šéfredaktor dr. Josef Musil. - Neznamená to, že
z jednotlivých oblastí píší příspěvky zodpovědní členové Rady sami – naopak
se často především snaží získat někoho, kdo „byl u toho“, aby napsal svoji
zprávu. Jednotlivých členům je také třeba nabízet příspěvky nebo své podněty a nápady podle vyjmenovaných okruhů.
Naše laťka není nízká: Tomáš má přinášet skutečné zprávy a zajímavé věci a úroveň příspěvků musí být
srovnatelná s tím, co čtete v těch lepších novinách nejsme žádný bulvár ani Pečírkův zábavní kalendář (ti
nejstarší si pamatují…). Každý příspěvek (kromě programů) je projednáván na schůzi Rady, je rozebírán,
docela ostře kritizován a zlepšován tak, aby tyto cíle byly splněny; domníváme se, že tisku špatného obsahem
nebo formou je kolem nás už dost…
Samozřejmě musí být každý příspěvek podepsán. Novinářské šifry má u
nás jen ten, kdo už je známý a „zavedený“; občas se ptáme, jestli se anonymní autor bojí podepsat nebo jestli si myslí, že je už tak známý široko daleko..
Když ze schválených příspěvků vznikne předloha čísla (což je technická
redakční práce, kterou dělá u Tomáše šéfredaktor), následuje rozmnožení –
to je dnes práce pastoračních asistentek (donedávna to dělal technicky zdatný
Michal Klimt) a pak distribuce, kterou zčásti zajišťují rovněž dámy
z Pastoračního centra, zčásti Mirka Musilová. A tak se dostává Tomáš až do
vašich rukou. Nás těší zájem čtenářů a doufáme, že naše práce je užitečná.
-jmStr. 4

KALENDÁŘ AKCÍ BŘEZEN – DUBEN 2007
11.3.
12.3.
14.3.
18.3.
19.3.

Ne
Po
St
Ne
Po

21.3. St
22.3. Čt
23.3. Pá
24.3. So
25.3. Ne

26.3. Po
28.3. St
30.3. Pá

16:00 PCSVT
20:00 PCSVT
18:30 PCSVT
12:00 DL. LHOTA
20:00 PCSVT
20:00 PCSVT
18:00 DOBŘÍŠ
18:30 PCSVT
18:00 PCSVT
18:00 PCSVT
18:30 PCSVT
9:00 PCSVT
9:00 DOBŘÍŠ
16:00 PCSVT
18:00 PCSVT
20:00 PCSVT
18:30 PCSVT
19:30 PCSVT
od 9:30

Setkání manželů II
Modlitební setkání farnosti
Modlitební setkání mládeže
Eucharistie za účasti biskupa Karla Herbsta
Duchovní setkání mužů
Modlitební setkání farnosti
Eucharistie v kostele –vikariátní setkání
Setkání katechetů příbramského vikariátu
Rozhovory o víře
Eucharistie nejen pro mládež
Setkání pro mládež „Spolčo“
Eucharistie, den nemocných a seniorů (do 13 h)
Eucharistie zaměřená na rodiny, pak agapé
Setkání manželů I
Setkání „Odpadlíků“
Modlitební setkání farnosti
Modlitební setkání mládeže
Setkání pastorační rady farnosti
Návštěvy nemocných před velikonočními svátky
(P. Stanislaw)
Příležitost ke svátosti smíření pro děti
Brigáda v kostele před Velikonocemi

14:00 – 16:00 PCSVT
31.3. So 10:00
1.4. Ne
Květná neděle
Pravidelný nedělní program bohoslužeb
2.4. Po 17:00 PCSVT
Příležitost ke svátosti smíření pro dospělé
5.4. Čt
Zelený čtvrtek - Památka ustanovení kněžství a eucharistie
Slavnostní eucharistie
18:00 DOBŘÍŠ
6.4. Pá
Velký pátek - Památka umučení a smrti Ježíše Krista
Adorace v Getsemanské zahradě
15:00 – 17:15 DOBŘÍŠ
Bohoslužba křížové cesty
17:15 DOBŘÍŠ
Velkopáteční obřady
18:00 DOBŘÍŠ
7.4. So
Bílá sobota - Vigilie vzkříšení
Adorace u hrobu Pána
15:00 – 20:00 DOBŘÍŠ
Slavnostní velikonoční obřady a eucharistie
20:30 DOBŘÍŠ
8.4. Ne
Boží hod velikonoční
Slavení eucharistie
7:30 ROSOVICE
Slavení eucharistie
9:00 DOBŘÍŠ
Slavení eucharistie
10:45 SV. POLE
Slavení eucharistie
12:00 DL. LHOTA
Dokončení kalendáře na str. 7
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