V názvu oslav 100. výročí posvěcení našeho kostela a dalších výročí se
uplatní „Dobříšské záření“. Program sestavují zástupci města, evangelického sboru, naší farnosti a skautek. Oslavy vyvrcholí slavnostní eucharistií za účasti kardinála Miloslava Vlka v neděli 30.9.
Elektroinstalace v dobříšském kostele proběhne z finančních důvodů ve
dvou etapách, odvlhčovací práce začnou v posledním týdnu v květnu.
I v letošním roce bude během léta zajištěna služba v kostele Nejsvětější
Trojice v Dobříši pro turisty.
Lída Musilová předložila informaci o přípravě komunitního plánu sociálních služeb, který zpracovává město; budou k dispozici dotazníky pro
občany, aby se mohli vyjádřit k sociálním potřebám. Co se skrývá pod
touto akcí, se mohou lidé dozvědět 20. června v kulturním domě
v Dobříši.
Posledním bodem programu PR byla informace Otce Stanislawa o jeho
přeložení od 1.července. Na oficielní rozloučení v neděli 24.6. v 16 h
v PCSvT budou pozváni i představitelé města , přátelé a sympatizanti. O
pohoštění se postará farnost vlastními silami.
PR otevřeným dopisem v Tomáši vyjádří svůj postoj k odchodu Otce
Stanislawa (viz str. 2).
Ze zápisu vybrala J. Svobodová

Knihovna
Pro farní knihovnu byly v měsíci dubnu a květnu zakoupeny následující knihy:
Václav Vaško: Dům na skále (o církvi bojující 1950 –
1960)
Dr.Henry Cloud, Dr. John Townsend: Hranice (kde jsou zdravé meze ve
vztazích a v osobním životě ?)
Dr.Henry Cloud, Dr. John Townsend: Hranice v manželství (proč je důležité pro růst manželství vytyčit meze a stanovit důsledky)
Dr.Henry Cloud, Dr. John Townsend: Děti a hranice (proč ve vztahu
k dětem budovat hranice)
Greg Watts: Dělník na vinici (portrét papeže Benedikta XVI. )
-mmRedakční 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 Riziky.
Tomáš na webu (barevně): http://rkfdob.hyperlinx.cz/tomas/
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Tomáš
Číslo 73

Léto 2007

OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI
Něco končí – něco začíná
O svatodušní neděli jsme se dozvěděli, že od nás odchází P. Stanislaw
Góra. Nikoliv z vlastního rozhodnutí, nikoliv s radostí, ale to je problém církevních struktur, k němuž nemáme v rámci Církve legální možnost se vyjadřovat.
Přesto ovšem se nás věc hluboce dotýká, a to na dvou rovinách: Každého z nás osobně, protože Stanislaw nebyl úředník – administrátor toho, čemu se říká farnost, nýbrž pro každého z nás přítel toho zvláštního druhu, který
je možné poznat právě jen v křesťanském prostředí. Ale neméně se věc dotýká celého našeho společenství, protože podíl Stanislawa na jeho vytvoření a
životě je podstatný.
Doufám, že budeme mít příležitost se ke zhodnocení a ocenění uplynulých devíti let na stránkách Tomáše se Stanislawem vrátit. Dnes je potřeba
pouze se na okamžik zastavit a poděkovat.
Poděkovat – za co a komu? Na osobní rovině je to záležitost každého
z nás, každý prožíval tu dobu jinak a rostl svým vlastním způsobem …
Z pohledu celku je ale možné přesvědčivě dokázat, že to byla etapa od založení dobříšské farnosti nejdynamičtější a nejzávažnější. Vybudování Pastoračního centra svatého Tomáše je nejvýstižnějším symbolem pro celý bohatý
a hluboký obsah těch devíti let. Místo fary = bydliště „správce farnosti“ je tady
dům celého společenství, které toto centrum (z pouhé budovy se opravdu stalo skutečné středisko) vybudovalo jako nabídku a zhmotnění služby celku. A
Dobříš i okolí právě takto věc přijalo. Je to skutečně symbol cesty, kterou jsme
se Stanislawem ušli: cesty od pobožného gheta podivínů ke společenství lidí,
žijících křesťanským stylem bohatý život v řadě skupin, v nichž se realizují
různé zájmy, neodtržené od každodenního života. Jak každý vidí, Centrum žije
nejen v neděli a nejen modlitbou. Z ní vycházíme, ale tvoříme a přetváříme
sebe a svět kolem. I pro to je Centrum vhodným symbolem: stačí si uvědomit,
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jak se změnilo místo, kde Centrum stojí. Tak se mění a má měnit svět všude,
kde žije křesťanství. Takové křesťanství je lákavé, k němu se lidé přidávají a
nalézají způsob jak žít a nacházejí smysl svého života.
Za to tedy děkujeme P. Stanislawovi Górovi. Za to, že nám umožnil takto
uskutečňovat své křesťanství, takto realizovat moderní Církev, jak ji představil
2. vatikánský koncil. Děkujeme za devět roků komunikace: Stanislaw k nám
mluvil svou polskou češtinou (díky Bohu za ni, právě ta ho chránila, že se nenaučil zbožné a prázdné české fráze), ale mluvil srozumitelně a přesvědčivě,
protože zároveň naslouchal. Děkujeme za to, že dal prostor všem, kteří chtěli a
mohli, aby pro společenství něco dělali. A děkujeme především za svátostnou
službu, kterou nemůže nabídnout nikdo jiný než kněz.
Samozřejmě, konečným adresátem našeho poděkování je Bůh. On je
ostatně také prvním zdrojem všeho, za co děkujeme. Ale neměli bychom se nikdy dopouštět zkratu a vynechávat všechny mezičlánky, jimiž se realizuje Boží
vůle. Těmito nepostradatelnými mezičlánky je totiž nejen kněz či biskup, ale
každý z nás. Občas všichni jako mezičlánky selháváme, děláme chyby, ale Bůh
píše rovně i na křivé řádky; to ovšem není omluva pro kdeco pokřiveného, nýbrž naděje v konečný dobrý výsledek věcí.
Podle koncilu jsme Boží lid, putující dějinami. Jestliže tedy změnu, kterou
prožíváme, cítíme jako tíživou, neměla by v tom být nechuť ke změně vůbec.
To bychom neputovali, ale stáli…Ve skutečnosti jdeme dál – život jde dál. A
křesťanství rozhodně nemá být věc statická čili mrtvá. Kristus přišel, abychom
měli život a měli ho hodně (Jan 10:10).
Kus cesty jsme šli společně se Stanislawem a jestliže se teď naše cesty
oddělují, není to na velkou vzdálenost a není to také natrvalo. Protože naše
cesty mají i nadále společný směr, který chceme a máme zachovat, a nakonec
mají společný cíl.
Josef Musil

Otevřený dopis členů pastorační rady otci Stanislawovi
Milý pane předsedo!
Přijali jsme s pramalou radostí oznámení, že budete brzy přeložen do
jiných krajů. Musíme říct, že se to snad nikomu ve farnosti nelíbí. Ale nelze
jinak než to respektovat, poutírat slzy a statečně to přijmout. Vám ostatně
taky nic jiného nezbývá. Budeme hledat i dobré stránky této skutečnosti,
což v této chvíli není snadné. Ale musejí existovat, neboť tak bylo naším
Pánem dopuštěno.
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KALENDÁŘ AKCÍ NA LÉTO 2007
10.6. Ne 16:00 PCSVT
11.6. Po 20:00 PCSVT
20:00 PCSVT
12.-19.6.
14.6. Čt 17:45 PCSVT
15.6. Pá

Setkání manželů II
Modlitební setkání za farnost
Duchovní večer mužů
P. Stanislaw na řádné dovolené
Setkání katechumenů
Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova
Poutní eucharistie (není eucharistie na
18:00 LHOTKA
Dobříši)
18.6. Po 20:00 PCSVT
Modlitební setkání za farnost
20.6. St 19:30 PCSVT
Setkání pastorační rady
21.6. Čt 10:30-12:30
Návštěvy nemocných – P. Stanislaw
24.6. Ne
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Eucharistie zaměřená na rodiny
9:00 DOBRIS
Agapé na závěr pastoračního roku
16:00 PCSVT
25.6. Po 20:00 PCSVT
Modlitební setkání za farnost
Duchovní večer mužů
20:00 PCSVT
26.6. Út 19:00
Setkání mládeže Spolčo – táborák
29.6. Pá
− Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla
Eucharistie
8:30 SVATE POLE
1.7. Ne 7:30 ROSOVICE
Poutní eucharistie (sv. Petra a Pavla)
5.7. Čt
− Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy
Eucharistie
9:00 DOBRIS
Eucharistie
10:45 SVATE POLE
Poutní eucharistie k svátku sv. Anny (je29.7. Ne 9:00 KAPLE SV. ANNY
diná eucharistie v tomto dni)
3.-10.8.
Exercicie pro manžele (P. Stanislaw)
ŽIHLE
Poutní eucharistie (Nanebevzetí P. Ma11.8. So 16:00 STARA HUT
rie)
Poutní eucharistie (Nanebevzetí P. Ma12.8. Ne 10:45 BUDINEK
rie)
26.-30.8.
Puťák mládeže

Stručné zprávy z jednání Pastorační rady dne 23.5.2007
PR vzala na vědomí zprávu o hospodaření farnosti za 1. kvartál r. 2007. PR
odsouhlasila s malou úpravou oplocení PC a přebudování volejbalového
hřiště v rámci grantu.
PR byla informována o opravě věže kostela ve Svatém Poli, plánované
práce dle stavebního technika pokračují uspokojivě a jsou finančně pokryty.
Dokončení na str. 12.
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Kde vlastně je nebe?
Stalo se mi při cestě do
zaměstnání, že jsem se
v autobusu dal do řeči se
dvěma staršími ženami.
Jedna z nich měla v příbuzenstvu kněze; přesto
mě překvapila otázkou,
kde je vlastně to nebe,
když ho Gagarin přece nikde neviděl.
Zeptal jsem se jí, zda si
dokáže vybavit chvíli, kdy
byla opravdu šťastná.
Když řekla, že ano, pověděl jsem jí, že si myslím,
že nebe je spíše nepřetržitá řada pocitů štěstí než
nějaké konkrétní místo
v prostoru nad námi.
Byl jsem mile překvapen, když jsem slyšel, jak
si ulehčeně oddechla a
řekla, že jí to už dlouho
trápilo a neměla odvahu
se někoho zeptat.
ŠF

Pravidelné bohoslužby a pastorace
(v Dobříši vše v kostele, není-li uvedeno
jinak)

V červnu
budou bohoslužby jako obvykle
(viz minulé číslo Tomáše)

O prázdninách
Neděle
7:30 Eucharistie v Rosovicích (kromě 29.7. !)
9:00 Eucharistie v Dobříši
10:45 Eucharistie ve Svatém Poli
12:00 Eucharistie ve Dlouhé Lhotě
Čtvrtek
9:30 Eucharistie v Domově důchodců v Dobříši
- dle ohlášení 1x za měsíc,
jinak tamtéž bohoslužba slova
Příležitost ke svátosti smíření
je každou neděli v 8:30 – 9:00 h v kostele v
Dobříši nebo i v jiné době po domluvě na tel.
602 308 899.
Sledujte mimořádné bohoslužby
v Kalendáři akcí

PROGRAM PASTORAČNÍHO CENTRA SV.TOMÁŠE
Červen 2007
Týdenní program jako obvykle – všechny akce najdete v „Kalendáři akcí“

Prázdniny 2007
Mateřské centrum Dobříšek - prázdninový provoz bude zveřejněn na nástěnkách.
Kancelář farnosti – bude otevřena každou středu od 9.00 do
12.00 a od 14.00 do 17.00 h. Jinak po domluvě na tel. 318 521
677nebo 602 308 881 nebo e-mailem pcstomas@volny.cz.
Přejeme příjemný a požehnaný čas prázdnin!
Za všechny spolupracovníky
Ludmila Musilová
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Jednomyslně prohlašujeme, že jste si vedl skvěle. Vyrostlo tu cosi nového, málokde viděného. Žije to, roste to, přináší to užitek. A račte prominout, významně Vaším přičiněním. Nechal jste nás tvořit, citlivě jste nás ponoukal,
usměrňoval, podporoval, snad všichni jsme věděli, že nám jde o společnou věc.
Jste dobrý svědek, máte srdce a hlavu na pravém místě a nezdráháte se těchto
mohutností používat.
Vřele děkujeme Pánu i Vám za těch devět let, co jsme společně prožili.
Udělal jste pro nás všechny hodně. Chceme se činit i dál, abychom Vám dělali
čest. Že tu budete kdykoli námi vítán, nemusíme snad připomínat. Přejeme Vám
hodně síly, odvahy, trpělivosti v novém působišti. Ať i tam prožíváte často blízkost Pána a náklonnost a podporu lidí okolo.
S úctou a láskou snad za všechny lidi našeho společenství
členové Vaší pastorační rady
V Dobříši 28.5.2007

Zpráva o přípravě na biřmování
V úterý 31. října 2006 se začala skupina 23 mladých i starších lidí připravovat na přijetí svátosti biřmování. Od začátku se počítalo s tím, že u těch devíti
nejmladších bude příprava dvouletá. Ostatní by měli být biřmováni letos 3. června
na svátek Nejsvětější Trojice biskupem Karlem Herbstem.
V prvním a třetím bloku celé přípravy přednesli lidé z naší farnosti i pozvaní
hosté celkem 20 přednášek na různá témata orientovaná k prohloubení osobního
vztahu s Ježíšem Kristem a směrovaná - zvláště ve 3. části - k poslání, k vyjití do
světa, k přijetí služby.
První série 11 úterních setkání byla ukončena v polovině ledna a pak následoval seminář dr. Katky Lachmanové na téma „Růst a překážky růstu duchovního života“, kterého se každé úterý večer (celkem desetkrát) zúčastňovali ve velkém počtu nejen žadatelé o biřmování, ale i další zájemci. Dva z 10 večerů vedl
host Katky Lachmanové P. Vojtěch Kodet.
Od 3. dubna pak následovala další, 3. část přípravy. Poslední úterní večer
se konal 29. května a byl mimořádně zaměřen na nácvik biřmovacího obřadu.
Všechna ostatní setkávání měla stejný řád: Nejprve byla společná modlitba se
zpěvem dvou písní a nahlas pronášenými osobními chválami, díky a prosbami.
Potom jsme se rozdělovali do skupin asi po 7 účastnících, každou vedla dvojice
lidí z naší farnosti. Mluvilo se o vlastních zkušenostech s rozjímáním daných
úryvků z Písma či Katechismu katolické církve a o vlastní reflexi na slovo přednesené předchozí týden.
Ze semináře Katky Lachmanové byl pořízen zvukový záznam všech přednášek a zájemci si jej mohou koupit v podobě CD. Úroveň semináře byla účastníky hodnocena jako vysoká. Uznání se dostalo i ostatním přednášejícím v 1. a 3.
Str. 3

bloku. Ti připravovali vždy písemný záznam svého slova pro všechny zúčastněné a vybírali pro ně krátké úryvky k rozjímání na každý den. Byli to: P. dr. Petr Beneš, Hanka Dudíková, P. Stanislaw Góra, Mons. Karel Herbst, Jana Kylarová, , P.Michael Špilar, , dr. Josef Musil, Lída Musilová, P. Michael Slavík, dr.
Martina Svárovská, Jana Svobodová, Markéta Španělová a Jitka Urbanová. Ve
skupinách ještě pracovaly Zuzka Klimtová a Maruška Šochová a jako spolehlivý
zástupce Mirka Musilová.
Mladí, kteří letos ještě svátost nepřijmou, budou pokračovat v přípravě
v příštím pastoračním roce.
Martina Svárovská

Aktivity seniorů
Zasedání pastorační rady dne 28.3.2007 se mimo jiné zabývalo naplňováním
projektu „Obnova farnosti“, vyhlášeného arcibiskupstvím před pěti lety. Hodnocení části projektu nazvané „D/společenství“ znělo „fungují dobře“. A společenství fungují dobře i díky seniorům. Senioři naší farnosti se aktivně zapojují
v mnoha společenstvích a akcích:
Posezení při čaji s knihovnou – každé pondělí v PCSvT od 14 do 16 h a
setkání farníků s prof. Oličem a Hřebačkou – každé první pondělí
v měsíci. Obě akce mají stejné organizační duše – M. Vávrová, M. Dragounová, M. Musilová.
Duchovní večer mužů – každé pondělí od 20 h, vede I. Salcman.
Modlitební setkání – každé pondělí od 20 h, vede M. Šochová.
Májové pobožnosti – střídavě každý den v máji ve Lhotce, Svatém Poli,
Budínku a také v Rosovicích a v Dlouhé Lhotě; spontánně, není nutno organizovat.
Růženec – seniorky 2x v týdnu, spontánně.

Rozúčtování společných nákladů na jednotlivá střediska
elektřina, plyn, voda
PHM, náklady na auto
hovorné

2/3 nákladů PCSvT, zbytek procentně na 4 kostely
4 kostely a PCSvT rovným dílem
1/2 nákladů PCSvT, zbytek procentně na 4 kostely

ostatní náklady (liturgické texty, …)
počítačový program

procentní sazbou na 4 farnosti
všechna střediska rovným dílem

Za ekonomickou radu se omlouvám za opožděné
zveřejnění. V roce 2006 došlo ke změně struktury
tabulky s údaji. V tabulce jsou souhrny jednotlivých
účtů. Na vyžádání (pcstomas@volny.cz) poskytneme tuto tabulku ve formátu .xls se všemi zpracovávanými podúčty. Např. účet Materiál je členěn
do podúčtů: Potraviny, Občerstvení, Kancelářské
potřeby, Čistící a hygienické prostředky, Nákup
knih, novin a časopisů, Bohoslužebné výdaje,
Drobný hmotný majetek, Ostatní režijní materiál,
Klubíčko.
Z větších položek lze uvést např. dar na pořízení nového auta 30 000 Kč, dar od
Diplomatic Ladies 13 558 Kč, dotaci od města na osvětlení kostela 65 000 Kč.
K významným zdrojům financování provozu Pastoračního centra patří například
nájemné od Mateřského centra Dobříšek.
Oprava kostela v Dobříši je vedena v samostatném sloupci. Oprava kostela ve
Svatém Poli je začleněna do hospodaření Svatého Pole; zůstatek na tuto akci
ke 31.12.2006 byl 151 720 Kč.
Děkujeme všem za dary a Janě Kořínkové za precizní vedení účetnictví.
Martin Musil, ekonomická rada

Den nemocných – 1x ročně, organizuje J. Svobodová.
Duchovní obnova pro dříve narozené – 1x ročně, duší je P. Stanislaw,
asistentkou M. Šochová.
Tříkrálová sbírka – 1x ročně, junioři a senioři pod taktovkou MUDr. Svárovské a J. Svobodové.
Příprava rodičů na křest dětí – 1 až 2x ročně podle zájmu rodičů, vede
MUDr. Svárovská.
Úklid kostela a PC – pravidelně i příležitostně, organizuje M. Váchová a
MUDr. Svárovská
Mnohé z uvedených společností informovaly nedávno o svých aktivitách
v Tomáši (např. v č. 71 na str. 2: „Naše pondělní setkávání“), ostatní budou
následovat.
Seniorský zpravodaj I.Riziky
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Bez názvu
Ten, jenž je nehmotný a má vlastní individualitu. Anděl.
Ten, kterého žádáme, aby chránil naše tělo i duši. Anděl.
Ten, jenž nás vede k životu s Ním. Anděl.
Ten, který se za nás přimlouvá u Něho. Anděl.
Ten, jenž plní vůli Tvůrce. Anděl.
Ten, který stvořenému může usnadňovat rozhodování. Anděl.
Ten, jehož posláním je být andělem.
bára
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Str. 8
167,00

903,50

122 497,00

20 298,88
37 257,88

217 993,64
70 368,64
150 876,64

106 513,40
123 796,40

80 671,54
89 614,54

208 953,00

96,93
41 175,50

17,52
35 363,50

145,64

87,32
30 966,00

193 603,53

183 728,53

387 956,00
6 275,00
466 187,43

30 684,00

11 400,00

8 895,00

50 520,00

5 013,00
282 458,90

5 873,00
68 769,03
147 625,00

501,00
11 829,00

800,00

9 306,50

14 001,50

9 295,00

41 118,00
1 168,89
89 067,91

112 162,00
597,00
227 483,17

Dary a příspěvky
Ostatní příjmy
VÝNOSY CELKEM Kč
HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK Kč
KONEČNÝ STAV Kč

2 664,50

11 460,36
314 739,27

100,00

230 990,00

14 000,50

0,00
22 678,00

9 553,90

1 264,00

2 017,00
33 215,53

0,00

9 875,00

0,00

0,00

0,00

Svaté Pole

2 450,00

16 959,00

80 508,00

Oprava
Rosovice
kostela Dobříš

338 486,35
1 193,00
421 252,67

82,17
106 950,00

Sbírky

7 692,00

11 827,20
146 811,63

34 527,50

Úroky

Příjmy ze služeb

Ostatní výdaje
NÁKLADY CELKEM Kč

Vydané dary

Daně a poplatky

29 646,50

24 352,78
23 618,00

20 224,15

Provoz kanceláře
3 367,00

14 000,00

Provoz auta

64 743,81

48 850,82

Opravy a udržba budov

33 298,93

111800,00

17 283,00

Provoz
PCSvT
Dobříš

Kult. a spol. akce

29 566,85

Energie

0,00

8 943,00

Provoz
kostela
Dobříš

Materiál

Pořízený majetek

POČÁTEČNÍ STAV Kč

Období 1 - 12 / 2006

26 732,08

10 652,08

6 024,50
42 740,34

28 183,50

80,34

8 452,00

2 850,00
32 088,26

7 724,00

170,00

1 357,00

13 999,50

5 140,76

847,00

0,00

16 080,00

Dlouhá
Lhota

Přehled ekonomiky za rok 2006

1. svaté přijímání
20. května 2007.

Foto I. Kylar st.
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Velká sláva byla na Dobříši v sobotu 19. května.
I v kostele se eucharistické slavnosti účastnila
gilda sv. Kateřiny z partnerského města Mierlo.
Foto J. Musil
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