Drahá ∏ !
Teplá zima, teplé jaro, jen aby nás nečekalo pro změnu
chladné léto. Ovšem je fakt, že teplo způsobuje, že lidé mají chuť
chodit do kostela i na různé akce.
O Velikonocích se událo mnoho zajímavých věcí. Například sbor
– jako obvykle zpíval a velmi se snažil. Ale co bych mu letos vyčetla, jsou „Výčitky“. A to, že se na konci rozesmáli, to už je
téměř neodpustitelné.
Na Bílou sobotu Stanislaw sliboval, že mše nebude dvě a půl, ale pouze dvě a čtvrt
hodiny dlouhá. Takže trvala pouze necelé tři hodiny. Asi Stanislaw dřív pořádně neviděl na hodiny, proto si je teď nechal přemístit blíž, ke kazatelně.
V pondělí si mládež připravila tradiční piknik,, tentokrát v mimozemském stylu
(nebo že by inspirace jarem?). Všichni přišli oblečení do zelena, dokonce i pití mělo
zelenou barvu. Ale po skončení účastníci nabyli opět normální barvy.
Letos máme velkou vzácnost. Paškál je prý z pravého včelího vosku. Na Stanislawovu výzvu si po skončení obřadů šla spousta lidí přivonět. Ovšem mám pocit, že i
tentokrát se jedná o „Aromatizováno, přibarveno“. To bude asi tím, že nejsem
zvyklá na pravý vosk.
 „Za koho ještě chceme prosit?“, zeptal se jednou při přímluvách Stanislaw. A
z lidu se ozvalo: „Za maminku, za tatínka, za tetu, za strejdu…“, což dodalo jedno
dítko. Kterýpak z dospělých si dokáže opravdu takhle konkrétně vybavit, za co
chce opravdu prosit?
Moc lidí to asi netuší, ale zkusila ses někdy vžít do pozice zpěváků sboru? Ti si ani
nedokáží uvědomit, že by se během postu nemělo zpívat aleluja, když stále nacvičují písničky s tímto slovem. A což teprve takové to kudrnaté velikonoční aleluja, to
je, pane, výkon. Náš jáhen se snažil a v jednu chvíli byl jeho výkon aleluja hodný kůru. Všechna čest.
Takže vidíš, že se tady u nás rozhodně nenudíme. Opatruj se, vyhřívej se a
měj se.
Tvoje Šedivka, dobříšská kostelní myš

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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OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI
NÁŠ ROZHOVOR
s novou pastorační asistentkou
MUDr. Martinou Svárovskou
Jak nás Otec Stanislaw v listopadovém Tomáši informoval,
nastoupila jste, Martino, na půl úvazku jako pastorační asistentka. Jaké jsou Vaše úkoly?
Co to vlastně dělám?
a) sekretářku: Píšu oslavné, kritické, zvací, děkovné a jiné dopisy.
Komunikuji s úřady, pojišťovnami, s kompetentními i nekompetentními
osobami. Pořizuji zápisy z jednání, čímž často činím z věcí jasných nejasné, z jednoduchých složité. Svádím tuhé boje s počítačem, místo abych
s ním spolupracovala.
b) Asistentku při pastoraci, tedy při službě věřícím a také těm, kteří věří po
svém nebo skoro nevěří, někdy spíš úplně nevěří; spolupracuji tedy při katechumenátu, přípravě na biřmování, lektorství při liturgii, doprovázení znovuzačínajících, přípravě rodičů na křest dítěte a přípravě snoubenců na církevní
sňatek.
c) Odpovídám na dotazy různého druhu, konejším zneklidněné, zneklidňuji
sama sebe svou pomalostí a zapomnětlivostí.
Co nedělám?
a) nevařím šéfovi kafe
b) neřeším nic, co se týká Pastoračního centra sv. Tomáše a účetnictví, neprovádím úklid, nebudím Stanislawa, když si jde něco promyslet.
Nakolik jsou odlišné vaše původní představy od každodenní reality?
V podstatě jsem věděla, do čeho jdu. Jen jsem si myslela, že mi to
půjde líp – račte dovolit, při mém vzdělání. Tak to je mi tu skoro na nic, až na
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Přeju všem i sobě hodně vytrvalosti, trpělivosti, statečnosti a málo svévole a sebestřednosti. A taky abychom se nebrali tak vážně. Vážně máme brát někoho jiného.
Martině Svárovské
o Velikonočním pondělí 9.4.2007 naslouchal ŠF

Slovo
Na počátku snahy o vyjádření pozorované reality bylo slovo. Na počátku snahy o vyjádření vnitřního života bylo jiné slovo. Na počátku snahy o
zamlžování reality bylo mnoho slov. Na počátku snahy o zlehčení vnitřního života bylo mnoho vyprázdněných slov.
Mezitím vznikaly slovníky, úsloví, doslovy, přísloví, oslovení, slovesa,
příslovce...
Jakákoliv lidská manipulace se slovy však nemůže nikterak zmenšit
velikost té skutečnosti, že na počátku všeho veškerenstva bylo Slovo.
ŠF
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Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Co z mé práce mi dělá radost? To, že občas dobře vyřeším nějaký problém - např. náprava škod po vichřici (bylo to dobrodružství, věřte mi ), že se povede sepsat něco neotřelého, co možná adresáta potěší, nakloní jeho srdce naší
farnosti či vyzve k akci k jejímu prospěchu. To, že zažiju chvíle zájmu, důvěry,
rodících se či napravujících se vztahů mezi různými lidmi a že občas probleskne i
mezi těmi „věřícími po svém“ či skoro nevěřícími zájem o Krista jako původce
věcí věčných.
A co je pro mě těžké? Vyznat se v šuplících a skříňkách, uspořádat tu
spoustu informací, přání, žádostí, na nic nezapomenout, chválit počítač, přepínat
telefon a vždycky vědět, kde je Stanislaw a co se v Pastoračním centru kdy a kde
děje. Někdy je pro mě těžké se spolehnout na Pána, když si začnu myslet, že se
pro to, co dělám, vůbec, ale vůbec nehodím.
Co byste na závěr vzkázala všem v našem společenství?

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
19.30- 21.00
13.15 -14.00
14.00-18.00
15.00- 17.00
18.30-19.15
18.30
19.30
15.15-16.00
18.00-19.30
19.30
13.00-14.00
14.30- 15.30
16.00-17.30
19.00-21.00
19.00
17.00-20.00

So

Mateřství naší milé Janičky Kořínkové, přání našeho milého Patera Stanislawa,
moje ctižádost zkusit něco nového v době, kdy už medicínu dělám víc jako koníčka, a také lidi se kterými žiju. - A taky si chci pořídit novou kuchyň. Konečně
jsem se naučila trochu vařit.
Co z Vaší práce Vám dělá radost a co je pro Vás naopak těžké?

PRAVIDELNÝ PROGRAM PASTORAČNÍHO CENTRA SV.TOMÁŠE 2007

Neděle

ty občasné konzultace týkající se zdravotního stavu přítomných či přicházejících
osob. Jinak poznávám, že bych se jako úřednice prostě neuživila. A stoupá můj
obdiv k těm, s nimiž spolupracuji.
Ta samotná asistence při pastoraci mě baví, ale víc a víc se divím, jak to,
že si na to troufám - račte dovolit, při mém nevzdělání. Snad něco spraví katechetický kurs na Teologické fakultě, vede ho Vojta Eliáš, ten do nás něco dostane. Pokračuji i v samostudiu.
Co Vás vedlo k tomu, vzít na sebe tento nelehký úkol?

10.00-11.30
15.00-16.30
16.00-18.00
16.00-18.00

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
Příprava na biřmování
Příprava dětí na 1. svaté přijímání
Výtvarná dílna Zahrada – děti*
Klubíčko – setkávání pro děti
Modlitební setkání mládeže
Setkání katechetů vikariátu Příbram
Setkání pastorační rady
Bohoslužba slova pro děti
Katechumenát
Přednáškové setkání s prof. Janem
Sokolem na téma „Co jsou peníze?“
Hry pro děti
Setkání pro děti 4.- 6. tř.
Možnost svátosti smíření
Setkání mládeže „Spolčo“
Koncert Puellae cantantes – charitativní akce pro o.s. Stéblo Borotice
„Přes most“ – vernisáž charitativní
výstavy pro o.s. Stéblo Borotice*

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
velký sál
dle dohody

Agapé po eucharistii a knihovna
Příprava rodičů na křest jejich dětí
Setkání mladších manželů I
Setkání mladších manželů II

7. 5. a 4. 6.
sudé týdny
kromě 1. a 8.5.
kromě 24.4.- 8.5.

do 9.5.
liché týdny
16. 5.
23. 5.
3. 5.

24. 5.
velký sál
dle dohody
učebna
dle dohody
velký sál
dle dohody
velký sál

1. 6.

velký sál

12. 5.

velký sál
dle dohody
malý sál
dle dohody

29.4. a 20.5.
do 20.5.
29.4. a 20.5.
13. 5.

*) Tyto aktivity nejsou pořádány přímo Římskokatolickou farností Dobříš.
Kancelář farnosti tel. 318521677; e-mail:pcstomas@volny.cz;
http://www.dobris.farnost.cz.

VELIKONOČNÍ PIKNIK
aneb MARŤANI NA DOBŘÍŠI
I tento rok se konal tradiční piknik. Letos byl ve znamení mimozemšťanů. Proto většina z šesti příchozích přišla v zeleném a dvěma dokonce vyrostla na
hlavách tykadélka. Hlavní náplní programu bylo jídlo. To bylo samozřejmě také mimozemské. Největší údiv sklízel zelený UFO puding po vzoru vítězného
návrhu Národní technické knihovny.
Po jídle si šli všichni zahrát hru Mars proti Venuši. Hra vzbudila
největší nadšení u vítězného mužského teamu. Potom se všichni
mimozemšťané rozlétli domů.
Michal Klimt
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30.5. St 19:00 PCSVT
1.6. Pá 19:00 PCSVT
2.6. So 16:00 STARÁ HUŤ
3.6. Ne 9:00 DOBŘÍŠ
14:00 DALEKÉ
DUŠNÍKY
7.6. Čt 18:00 SVATÉ POLE
9.6. So 16:00 DRUHLICE

Příležitost ke svátosti smíření pro kandidáty
pro svátost biřmování (bude pozván i další
kněz)
Slavnostní koncert Puellae Cantantes pod
záštitou starosty města Dobříše na závěr akce „Přes most“
Eucharistie v kapličce
Poutní eucharistie ke cti Nejsv. Trojice
s udělováním svátosti biřmování – celebruje
biskup Karel Herbst; poté agapé v PCSVT
Poutní eucharistie
Slavnostní eucharistie a průvod - slavnost
Těla a Krve Pána
Poutní eucharistie

Úsměv
Usměv nestojí nic a mnoho přináší. Obohacuje toho, kdo jej přijímá,
aniž by ochuzoval toho, kdo jej dává. Trvá jen chvilku, vzpomínka na něj však
může přetrvat.
Žádný z nás není tak chudý, aby jej nemohl darovat, a nikdo tak bohatý, aby se bez něj dlouhodobě obešel.
Úsměv je symbolem nabízeného přátelství. Je to světlo, které se ukáže v okně obličeje a pozornému pozorovateli ukáže, že srdce toho, kdo se
usmívá, je „doma.“
Je dobře, že se upřímný úsměv nedá ukrást nebo koupit, má totiž svou
nezaměnitelnou hodnotu.
Srdečný úsměv je nejkrásnější ozdobou lidské tváře. Stojí méně než
elektřina, dává však mnohem více světla.
Je krásné spolu mlčet a přesto nebo právě proto si rozumět. Krásnější
však je umět se spolu smát.
Největším uměním je usmát se na toho, kdo vám ublížil, a nejen proto,
aby neviděl, jak moc vás zranil…
Přeji vám, ať je pro vás každý den krásný a plný vzájemných úsměvů.
Volně podle internetu ŠF

Zpráva ze zasedání pastorační rady dne 28. 3. 2007
Hospodaření za rok 2007 skončilo kladným hospodářským výsledkem. Zprávu
pro Tomáše se nepodařilo od ekonomické rady získat.
Při i seminářích dr. Katky Lachmanové bylo vybráno 11 280 Kč, které byly použity na odměnu přednášející, na benzín, na pohoštění a na krytí ostatních provozních nákladů.
Sestavením skupiny, která se bude zabývat úpravou interiéru kostela Nejsv. Trojice a vedením skupiny byla pověřena Ing. Zuzka Klimková..
Členové se na žádost P. Stanislawa vyjádřili k tématům projektu „Obnova farností“, vyhlášeného arcibiskupstvím před 5 lety. A/ pokání-dobrá praxe zde; B/ modlitba - lépe využít potenciál nemocných, víc pozornosti prohloubení osobní modlitby prostřednictvím kmotrů; C/ Písmo - v lektorské službě je stále ještě řada
chyb, návrh na řešení = méně lépe vyškolených. Nabídka školení lektorů na AP
v Praze 28.4.07, zájemci se mohou přihlásit v kanceláři. D/ společenství - fungují
dobře, není patrná potřeba větší nabídky - není poptávka. Většímu rozšíření stávajících brání často hrozba nefunkčnosti při zvýšení počtu členů.
Přijímání podobojí: členové PR doporučují spíše jen při velmi svátečních příležitostech.
Pavel Hron končí práci pro PCSvT ke dni 31.7.07. Práci na faře v Rosovicích provedl velmi dobře.
PR projednala návrh programu oslav na září 2007 (Dobříšské záření, 100 let posvěcení našeho kostela, 75 let existence kostela ČCE, 100 let skautingu, 110 let
prvního parního vlaku na Dobříši) v kooperaci s evang.sborem, skauty a městem.
PR projednala osvětlení kostela, zatím jsou cenové nabídky vysoké. Bude se dále jednat. Světelná zkouška vypadala velmi dobře.
Martina Svárovská

Oprava
Redakční rada se omlouvá čtenářům za chyby, které se vloudily do zprávy ze zasedání Pastorační rady v minulém čísle Tomáše: Jáhen Petr Váňa a ředitelka Farní
charity Jana Svobodová jsou členy z titulu svých funkcí; ostatní jmenované skutečně doplnil ke zvoleným členům P. Stanislaw Góra. Dále jsou členy Pastorační rady
také zástupci kostelních rad: Blanka Králíková (Svaté Pole), Josef Vaněček (Rosovice) a Jiří Novotný (Dlouhá Lhota). Na zasedání byli přítomni i další členové kostelních rad, kteří nejsou členy Pastorační rady.
-jm-
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Úhel pohledu
Po narození
postupně
zjišťujeme, co
všechno dokážeme a
jaké
máme
schopnosti. Postupně
toho dokážeme čím
dál tím více a kolem
puberty
míváme
občas pocit, že jsme
schop-ni skály lámat.
S přibývajícím věkem
postupně zjišťujeme,
že to s těmi skálami
nebude tak horké, ve
středním
věku
začneme
zjišťovat,
co
všechno
již
nedokážeme
a
později ve vyšším
věku
každodenně
s radostí
a
s díkuvzdáním
zjišťujeme,
co
všechno
ještě dokážeme.
ŠF

Pravidelné bohoslužby a pastorace
(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 duch.
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 dle 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 duch.
rozhovoru v PCSvT
17:30 Adorace Eucharistie v Dobříši (v kostele)
18:00 Eucharistie v Dobříši (v kostele)
Sledujte aktuální speciální události
v Kalendáři akcí
V době řádné dovolené P. Stanislawa
23. – 28- dubna 2007
nebude eucharistie na Dobříši ani v Rosovicích.
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KALENDÁŘ AKCÍ DUBEN – KVĚTEN 2007
19.4. Čt 9:30 DOBŘÍŠ
Eucharistie v Domově důchodců
Katechumenát
18:00 PCSVT
Řádná dovolená P. Stanislawa. Nebude eucharistie na Dob23.- 28. 4.
říši ani v Rosovicích.
22.4. Ne 15:00 PCSVT
Příprava rodičů na křest jejich dětí (2/6)
23.4. Po 20:00 PCSVT
Modlitební setkání farnosti
24.4. Út 19:30 PCSVT
Příprava na biřmování
25.4. St 18:30 PCSVT
Modlitební setkání mládeže
26.4. Čt 18:00 PCSVT
Katechumenát
29.4. Ne 9:00 DOBŘÍŠ
Rodinná eucharistie, po ní agapé v PCSVT
Příprava rodičů na křest jejich dětí (3/6)
15:00 PCSVT
Setkání manželů I
16:00 PCSVT
30.4. Po 20:00 PCSVT
Duchovní setkání mužů
Modlitební setkání farnosti
20:00 PCSVT
2.5. St 19:30 PCSVT
Příprava na biřmování
Bohoslužba pro děti
3.5. Čt 15:15 PCSVT
Katechumenát
18:00 PCSVT
6.5. Ne 15:00 PCSVT
Příprava rodičů na křest jejich dětí (4/6)
7.5. Po 15:00 PCSVT
Setkání farníků s prof. Oličem
Modlitební setkání farnosti
20:00 PCSVT
9.5. St 19:30 PCSVT
Příprava na biřmování
10.5. Čt 18:00 PCSVT
Katechumenát
12.5. So 9:00 BOROTICE
Vikariátní den dětí s účastí dětí naší farnosti
Eucharistie v kapličce
16:00 STARÁ HUŤ
„Přes most“ – dobročinná prodejní výstava
17:00 PCSVT
s výtěžkem pro Stéblo Borovice (akce Výtvarné
dílny Zahrada a Mateřského centra)
13.5. Ne 10:45 RYBNÍKY
Poutní eucharistie
17.5. Čt 18:00 DOBŘÍŠ
Eucharistie - slavnost Nanebevstoupení Pána
19.5. So 17:00 DOBŘÍŠ
Slavností eucharistie s účastí hostů z Mierla
Rodinná eucharistie s prvním sv. přijímáním,
20.5. Ne 9:00 DOBŘÍŠ
po ní agapé v PCSVT
23.5. St 19:30 PCSVT
Setkání Pastorační rady
24.5. Čt 19:30 PCSVT
Beseda s profesorem J. Sokolem
26.5. So 19:30 DOMOV
Bdění před slavností Seslání Svatého Ducha
DŮCHODCŮ
27.5. Ne 18:00 PCSVT
Setkání odpadlíků
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