Milá pí,
Ten čas ale běží. Ani jsme se nenadáli a máme tu podzim. Čas zbarveného listí,
čas agapé s horkým čajem a kafem, čas zimy v kostele a orosených mikrofonů.
Byla veliká sláva, slavili jsme 100 let od vysvěcení kostela. Je to zvláštní, že byl
postaven o sto let dříve než vysvěcen. Co s ním ti lidé sto let dělali?
Při slavnostní mši se udělala honosná rezervace dvou předních lavic. Jenže v nich seděli jen
evangelický farář a pan starosta se ženou. Tak se stojící účastníci uprostřed mše trousili do
těchto jediných dvou volných lavic.
Také za námi měl přijet kardinál Vlk. Byl odvolán do Vatikánu a tak poslal dopis. Byla to
nejdelší omluvenka, kterou jsem kdy slyšela.
Při jedněch křtinách se rodiče zřejmě nemohli dohodnout, jak svoje děťátko pojmenují. A tak
když se P. Michal Němeček ptal, jak se dítě bude jmenovat, řekli pro jistotu tři varianty: Ondra, Tonda a Antonín. Asi v tom měli pěkný myšmaš.
Nedávno byl rekordní počet ministrantů. U oltáře jich bylo osm. Tolik se jich nesešlo - už ani
nepamatuju. Bylo jich tolik, že se k oltáři nevešel ani jáhen nebo někdo jiný, kdo by podával
přijímání. P. Michal Němeček si mohl ruku ukroutit, aby všem rychle podal hostii.
Tak se měj a nos něco na hlavě, ať tě neofoukne!
Tvoje dobříšská orosená myš Šedivka

Stručné zprávy z PR
►PR se sešla 26. září poprvé po prázdninách a poprvé s P. Michalem, který podal stručnou zprávu o ekonomické situaci ve farnosti. Ve Svatém Poli stály opravy kostela
917 000 Kč, v Rosovicích odvlhčení kostela proběhne z dotací a darů místních občanů.
Na úhradu nákladů odvlhčení kostela v Dobříši vynesla sbírka v neděli 16.9. přes 30 000
Kč, zbývá doplatit skoro 10 000.
►Dílna v suterénu PCSvT bude pronajímána zatím do konce roku 2007 k občasnému
využití Mateřskému centru Dobříšek.
►PR zhodnotila aktivity našeho společenství za minulý pastorační rok. Vyjádřili se všichni
přítomní členové PR. Nejlépe hodnocena byla duchovní obnova s Katkou Lachmanovou,
různé přednášky, výstavy a kulturní programy. Nabídka byla široká nejen pro „kostelní“,
ale i pro ostatní veřejnost. Jen je třeba se vyvarovat kumulace akcí a dát jim dobrou propagaci.
►Dále se PR zabývala plánem na příští pastorační rok, kdy bude opět dostatečně široká
nabídka, nově začne teologická škola „Úvod do Písma“ s P. Michalem.
►Dále byla PR seznámena s přehledem grantů v roce 2007; vypsali je Město Dobříš,
Fond kultury Stř. kraje a Diplomatic Ladies Agency a ze všech bylo v letošním roce čerpáno. V příštím roce se budeme o tyto granty ucházet opět.
►PR také vyjádřila své výhrady k internetovým stránkám farnosti, které nejsou včas aktualizovány.
►Závěrem vyzval P. Michal členy PR k podnětům, jak a co zlepšit na slavení eucharistie.
Jde zejména o lektorskou službu, , přímluvy, jak pracovat s dětmi.
Jana Svobodová
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OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI
STOLETÉ VÝROČÍ: OHLÉDNUTÍ A POHLED DOPŘEDU
Slavili jsme 100 let od posvěcení našeho kostela Nejsvětější Trojice v jeho nové podobě.
Několik lidí z Dobříše v čele s prvním děkanem P. Klímou a knížetem Josefem C.M. dalo před 100 lety do pohybu
proces, který vedl k přeměně klasicistní stavby v pseudobarokní a k významným úpravám interiéru. Leckdo tehdy
chtěl mít krásnější a slavnostnější dům, kde přebývá vtělený
Bůh, kde se schází s lidmi a společně slaví společné bytí.
Mělo být vidět, že lidem na tomhle místě velmi záleží, že je významné
pro celé město. Také to byla velká sláva na svátek sv.Václava v r.1907. C.k.
stavební rada ing. Antonín Wiehl navrhl zvýšení věže, podstatnou úpravu portálu, tvaru oken, v interiéru byla umístěna balustráda ze sliveneckého mramoru a strop lodi i presbytáře byl velmi mladým akademickým malířem Filipem
vyzdoben freskami. Tehdejší arcibiskup Lev Skrbenský kostel posvětil. To proto, že se nedochoval doklad toho, že byl kostel svěcen při svém prvním uvedení do provozu v r.1797.
Knížecí rodina uchovává fotografie z té doby a zapůjčila je laskavě
k okopírování a vystavení ve vestibulu Pastoračního centra sv. Tomáše. Vernisáž, žel za malé účasti, proběhla v rámci Dobříšského záření 16. září a výstavu můžeme shlédnout ještě teď.
Kdoví, zda tehdy v r.1907, v době, kdy na Dobříši byl čilý společenský,
náboženský, politický, kulturní i sportovní život, se nový vzhled kostela a jeho
vybavení a výzdoba všem zamlouvaly. Nenašla jsem ani náznak nespokojenosti v dostupných pramenech, ale ono se to tehdy ani nenosilo. Pan Ludvík
Kopáček, vážený občan, buditel, politik a literát popsal své dojmy takto:“ Mírný
styl dobříšského chrámu působí sice dojmem povznášejícím, ale nevyvolává
úzkosť a stísněnosť, jako jiné výtvory barokové, a nezanechává dojmu marStr. 1

Čtvrtek

St Úterý Pondělí

PRAVIDELNÉ AKCE V PASTORAČNÍM CENTRU sv.TOMÁŠE V DOBŘÍŠI

NOVÝ PASTÝŘ – NOVÁ ŠKOLA?
Milý čtenáři Tomáše, před třemi měsíci došlo k zásadní změně „pastýře“ naší farnosti. Trochu mě mrazí v zádech, když ten titul vyslovuji. Co všechno vlastně znamená? Pro mne, jak již bylo jinde řečeno, znamená slovo „pastýř“ především toho, kdo doprovází.
Asi nejvíce bych vám chtěl nabídnout modlitbu. Nejen moji soukromou, ale
společnou modlitbu. Pokud vnímáte nějaký problém, nebojte se přijít. Neumím
všechny problémy vyřešit, ale můžeme se společně za ně modlit. Chci vám nabídnout společné slavení svátostí. Slavit znamená být spolu při nějaké události,
mít cosi společného. A tak vás současně prosím, abyste mi pomohli poznat vás.
Poznat, jak žijete, co vám leží na srdci, v čem vám mohu být nápomocen.
Samozřejmě vám chci také pomoci objevovat tajemství víry. Necítím se být
žádným specialistou na nejsložitější teologické otázky, ale mám určitou zkušenost z mnoha studijních let, že zopakování nějakého tématu jiným učitelem pomohlo k objasnění celé věci. A proto si vám dovoluji nabídnout TEOLOGICKOU
ŠKOLU. Ve skutečnosti nejde o žádnou vědu, spíš zkusíme, jak nejlépe to půjde,
otevírat různé oblasti a přibližovat se k různým teologickým tématům. Začneme
úvodem k Písmu svatému a zkusíme vyprávět věci, které se vztahují
k porozumění Písmu. Na dalších tématech se budeme domlouvat.
Nechtěl bych se vzděláváním skončit jen u teologické školy. Nabízím vám
duchovní obnovu na téma liturgie již zanedlouho - v sobotu 20. 10. od 15 h. Tato
duchovní obnova předznamenává velký seminář letos v zimě. Jako každoročně i
letos bych velmi rád nabídl 9 setkání – tentokrát se zaměřením na liturgii. Téma?
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Neděle

Pát

ného vzrušení a bázně. Je uklidněný. A to bylo snahou produkce všech súčastněných umělcův.“
Po jednom století už by se nějaké ty kritické hlasy našly. Ne snad ze zásady
jít s dobou za každou cenu.. Ale leccos už současné době neodpovídá, rozchází
se s liturgií po II.vatikánském koncilu. Už není shoda v tom, co je a co není vkusné. Možná nebyla ani tehdy a my se mylně domníváme, že udržováním současného stavu vyjadřujeme úctu k prožívání víry svých předků. Ostatně i to se během života mění. Že jde o věci velmi citlivé a zároveň velmi náročné na lidskou
energii a finance, je jasné. Pojďme připravovat své mysli na to, že změn je třeba.
Rozhodně to nebude hned, ale vytápět svůj kostel bychom měli, přiblížit účastníky eucharistické slavnosti více k dění na oltáři taky, znovu zvážit, co s původním
velkým oltářem a těmi postranními a řešit další a další otázky.
V každém případě platí to, co řekl na vernisáži výstavy a při agapé P. Michal: že kostel má smysl jen tehdy, když jsou lidé, kteří ho navštěvují, když slaví
život s Pánem a upřímně se snaží tvořit dobré společenství a být užiteční všem
okolo. Kéž by ten náš kostel smysl neztratil.
Dr. Martina Svárovská

14.00-16.00
15.00-16.30
20.00-21.30
20.00-21.00
17.00-19.00
19.30
19.30
19.30-21.00
19.30
14.00-14.30
14.30-15.30
14.30-15.30
15.00-16.00
17.30
19.30
14.30-15.30
16.00-17.30
19.00-21.00
10.00-11.30
16.00-18.00
16.00-18.00
18.00

Posezení při čaji s knihovnou
Setkání farníků s prof. Oličem
Duchovní večer mužů
Modlitební setkání (za farnost)
Možnost svátosti smíření
Příprava na biřmování – mládež
Dámské výrobní večery
Katechumenát I
Setkání pastorační rady
Příprava dětí na 1. svaté přijímání
Setkání pro děti (náb. 2.-4. tř.)
Klubíčko pro děti (předšk. a 1. tř.)
Bohoslužba slova pro mladší děti
Katechumenát II
„Teologická škola“- P. M. Němeček
Setkání pro děti 5. - 7. tř.
Možnost svátosti smíření
Setkání mládeže „Spolčo“
Agapé po eucharistii
Setkání manželů II
Setkání manželů I
Setkání „Odpadlíků“

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

dle vyhlášení
liché týdny

2. st ob měsíc

1. čt. v měsíci

dle dohody
21.10. a 25.11.
2. ne v měs.
3. ne v měs.
4. ne v měs.

Další informace na tel. 318 521 677 (kancelář) a na http://www.dobris.farnost.cz.
Mateřské centrum Dobříšek: Program najdete na nástěnce před PCSvT a na
www.mc.dobris.net .

kodělek, koncertů ... Samozřejmě za určený odpolední čas se daly stihnout nanejvýš 2 až
3 činnosti, což bylo k rozsáhlé nabídce skutečně málo. Večerní program byl pro všech
6 000 účastníků společný. Pro představu bych alespoň zmínila jeden večerní koncert
„Pro Haiti“ (pro tuto chudou zemi se vybralo cca 400 000 Kč), ve kterém účinkovala Rebecca St. James (USA) a Richard Čanaky (SK), a závěrečnou večerní vigílii.
V programu na hlavním pódiu také nechyběla soutěž - Haitiparáda, ve které mohli účastníci hlasovat o nejlepší hudební videoklip. Vyhrála skladba „Everything to me“ od Marka
Schultze – krásná, vřele doporučuji. Párkrát za den se na pódiu vyskytovaly samozřejmě
i informace pro účastníky, aby se předcházelo nedorozuměním a informačním zkratům.
Zmiňuji je proto, že jejich maskot Igráček (mužík oblečený ve žlutém, který nemluvil a
všemu se smál) se stal jednou z nejznámějších postav v Táboře :) .
Celé setkání bylo promyšleno do všech možných podrobností a právě proto probíhalo
klidně a velmi příjemně – alespoň pro účastníky. Na přípravě a organizaci se podílelo 655
mladých dobrovolníků, 133 přednášejících a přes 120 kněží.
Pro mě samotnou bylo celé setkání krásné, plné nových zážitků, informací a dojmů :) .
Markéta Chytrá
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25.11.
18:00 PCSVT
1.12. So 9 - 14 PCSVT
6.12. Čt 15:00 PCSVT
9.12. Ne 16:00 PCSVT
17:00 PCSVT
10.12. Po 15:00
15.12. So
16.12. Ne 15:00
18:00
17.12. Po 17:00

PCSVT
PCSVT
PCSVT
PCSVT

-

Setkání „Odpadlíků“
Adventní duchovní obnova „Jak číst Písmo svaté
s užitkem“ (P. Michal Němeček)
Bohoslužba pro děti
Setkání manželů II
Miro Pogran: „Příběh o prameni“ - vernisáž výstavy a prezentace autorské knížky
Setkání s prof. Oličem
Brigáda v kostele – předvánoční úklid
Setkání manželů I
Adventní koncert dobříšského kostelního sboru
Příležitost ke svátosti smíření s účastí pozvaných
kněží

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

Slavili jsme společně - Dobříšské záření 2007
Letošní Dobříšské záření probíhalo v duchu mnoha oslav: slavili jsme společně se skautkami, bratry evangelíky a městem Dobříš. Leckde se nás sešlo
hodně, jinde byla účast skromná. Škoda pro ty, kteří dali přednost televizi či
lenošení. Zvláště koncert Českých madrigalistů by si pro svoji vysokou profesionalitu a zvolené téma zasloužil větší účast – a zvláště nás farníků. To platí i
pro vernisáž výstavy v PCSvT ke 100. výročí posvěcení kostela. Obecně však
lze hodnotit tento festival jako úspěšný. Opravdu nám zářilo, počasí nám přálo.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili, členům obou církví, všem
„nekostelním“, kteří si našli svůj program, zástupcům města Dobříše, zvláště
pak starostovi Mgr. J. Melšovi. Poděkování též patří MÚ Dobříš a Fondu kultury středočeského kraje za jejich významnou finanční podporu a dobříšskému
zámku za bezplatné zapůjčení Zrcadlového sálu, kde na závěr festivalu vystoupila skupina Spirituál kvintet. Deo gratias.
Díky všem za podporu a všem spoluorganizátorům za dobrou spolupráci.
Výtěžek celé akce bude použitý na opravu kostela sv. Alžběty ve Svatém Poli.
Jana Svobodová
Redakční rada Tomáše: Ing. Jan Dudík, Michal Klimt, Helena Kylarová, Dr. Josef
Musil (šéfredaktor), P. Michal Němeček, Mgr. Klára Sochorová, Jana Svobodová,
Vladimír Šafář, Bára Šafářová, Ing. Ivan Riziky.
Tomáš a Tomík na webu (barevně): http://rkfdob.hyperlinx.cz/tomas/
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Jak prožívat bohoslužby s užitkem. Co znamenají jednotlivé prvky liturgie, jejich
historie atd. Zatím hledám hosty, ale snad mohu prozradit, že mezi pozvanými jsou
např. kardinál M. Vlk, ThLic. J. Kotas (jeden z nefundovanějších znalců liturgie u
nás), ThLic. P. V. Kohut, Th.D. (asistent spirituální teologie na KTF UK), pokouším
se získat ThLic. V. Kodeta a další. Věřím, že i letos bude dostatek příležitostí
k duchovnímu životu i jeho zrání.
Těším se na společné objevování víry a jejích tajemství.
P. Michal Němeček

Setkání mladých v Táboře – Klokotech
„Ta dnešní mládež…!“ říkávají již po generace starší lidé a poukazují na podivné výstřelky, mravy a jednání současné mládeže. Měl jsem velkou příležitost zjistit, zda tomu
opravdu tak je. Byl jsem přizván jako jeden z mnoha spoluorganizátorů na setkání mladých
lidí v letošním srpnu do Klokot. Je to malebné místo nad husitským městem Tábor, ale příprava na setkání zdaleka nebyla malebná a pohodová. Bylo nutné zařídit neskutečně mnoho
věcí od postavení velkých pódií, přes zavedení elektřiny a vody až k zajištění ubytování pro
všechny účastníky. Již půl roku dopředu jsem musel vyřídit několik set emailů, telefonátů,
shánět lidi a samozřejmě také vymýšlet program. S velkým napětím jsem očekával, jak to celé dopadne. A výsledek?
V srpnu se sjelo na setkání 5 600 mladých lidí z celé republiky (nejvíce z olomoucké
diecéze - asi 1 400, z pražské diecéze asi 500 účastníků). Program probíhal trochu zvláštním
způsobem. Na hlavním pódiu byly mše svaté, katecheze a menší část doprovodného programu. Každé odpoledne se ale rozjelo na 50 nejrůznějších seminářů, přednášek, sportovních či kulturních nabídek. V rámci setkání proběhly dva hudební festivaly křesťanských skupin atd. Každou mši vedl jiný biskup, dokonce jednou biskup Arrigo Miglio z Itálie. Ale kromě
toho mladí lidé také obrátili svoji pozornost směrem k městu: navštěvovali místní domov důchodců, setkali se s místními Romy, uspořádali na náměstí Tábora slavnost pro město.
V programovém průvodci setkání měla nabídka akcí více než 70 stránek!
Myslím, že kdo se na setkání dostal, mohl poznat kompletní českou církev, tedy všechny, kteří dnes v církvi něco dělají od biskupů, přes učitele na fakultách a školách, kněze
z celé republiky až po výtvarníky či sportovce. A to pro mnoho lidí je velkým zázrakem, nejen
mladých! A tak snad věřím, že bylo možné odpustit i nějaká selhání, ať již programová či
technická.
Na závěr jsme udělali velký pokus! Závěrečný večer nebyl jako obvykle koláží z mnoha
zajímavých programů zakončenou krátkou modlitbou, ale byl celý pojatý jako jedna modlitba.
Všem se nám tajil dech! Dokážou se tito mladí lidé modlit? A dokážou to vydržet hodinu a
půl? Zarazil nás výsledek. Přesto, že modlitba neměla mnoho zvláštních prvků zajímavých
pro pobavení očí, mnozí mladí lidé byli koncentrovaní a velmi vroucně se modlili! V takovém
počtu a takovou dobu! Pohled na setmělou pláň naplněnou rozsvícenými svíčkami, které
symbolizovaly Kristův příchod k nám, byl strhující.

Jaká je ta dnešní mládež? Stejná jako kdykoli jindy. Touží po naplnění a štěstí.
Bouří se proti všemu formálnímu, z jejich pohledu nepravdivému ve společnosti,
protože touží po pravdě. Mnozí z nich se nesmírně bojí vstoupit do velice náročného života, jiní to odvážně zkoušejí i za cenu nejednoho šrámu. Jsou špatní? Ne,
rozhodně ne!
P. Michal Němeček
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KALENDÁŘ AKCÍ - ŘÍJEN A LISTOPAD 2007

D Dopis Otce kardinála Miloslava Vlka
Drazí dobříšští farníci,

Praha dne 21. září 2007

srdečně pozdravuji všechny, kteří jste se shromáždili k slavnostní bohoslužbě u příležitosti 100. výročí posvěcení Vašeho chrámu Nejsvětější Trojice. Měl
jsem v úmyslu se této mše sv. zúčastnit osobně, ale musel jsem na poslední chvíli změnit svůj program a budu na cestě do Říma, kam mě vedou povinnosti kardinála.
Rád bych Vám při této příležitosti upřímně poblahopřál.
S radostí sleduji život ve Vaší farnosti a Vašeho pastoračního centra, které
jsou pro mne „městem zářícím na hoře“. Velmi mne těší spolupráce s Vaším panem starostou a radou města, které při této příležitosti v chrámu vítám a pozdravuji. Rád vzpomínám na naše poslední setkání při příležitosti uvedení Vašeho duchovního otce do
farnosti.
Kéž je Váš chrám i nadále místem, odkud se Boží milost rozlévá do širokého
okolí, odkud vyzařuje světlo evangelia, kde jsou vítáni noví bratři a sestry, kteří se rozhodli přijmout Krista za svého Pána a Spasitele, kéž jsou zde utvrzena ještě mnohá
manželství; zkrátka ať chrám dále slouží účelu, ke kterému ho můj předchůdce vysvětil.
Vám všem při této příležitosti žehná

Co se dělo v Táboře aneb Celostátní setkání mládeže
CSM je setkání pro mladé věřící lidi, většinou ve věku od 15 do
25 let, z celých Čech, Moravy i Slezska, kteří chtějí prohloubit
svůj vztah k Bohu a potkat či seznámit se s vrstevníky podobného smýšlení.
Takovéto setkání se uskutečňuje cca jednou za čtyři roky, většinou mezi celosvětovými setkáními. Letos proběhlo v týdnu 13. –
19. srpna v Táboře - Klokotech.
Slova, která doprovázela celý tento týden, byla: „Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte
navzájem.“ K tomuto citátu z Bible směřovala všechna kázání a promluvy.
Každý denní program začínal modlitbou (na výběr byla např. modlitba Taizé, modlitba
zpěvem a tancem, adorace). Dále následovala katecheze a dopoledne bylo zakončeno
většinou mší, kterou často koncelebrovalo až 150 kněží. Odpoledne jsme si s plnými žaludky mohli vybrat z více než 25 přednášek (např. „Lidé z ulice“, „Dítě ze zkumavky“, „Záchranářství“, „O známosti“, „Meditace“ a mnoha dalších), 10 sportovních aktivit, mnoha ru-
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14.10. Ne 15:00 PCSVT
16:00 PCSVT
18:00 PCSVT
16.10. Út 19:30 PCSVT
20.10. So 15 až PCSVT
18:00
21.10. Ne Misijní neděle
9:00 DOBŘÍŠ
15:00 PCSVT
16:00 PCSVT

Příprava rodičů na křest dětí (2/6)
Setkání manželů II
Vernisáž skautské výstavy „Světové Jamboree
2007“ ke 100. výročí skautingu (do konce října)
Diskusní setkání s P. Ivo Prokopem: „Inkvizice a
čarodějnické procesy“
Duchovní obnova „Jak prožít liturgii s užitkem“
(P. Michal Němeček)
Eucharistie pro rodiny, po ní agapé v PCSvT
Příprava rodičů na křest dětí (3/6)
Setkání manželů I

21.- 27.10.
P. Michal Němeček na řádné dovolené
Příprava rodičů na křest dětí (4/6)
28.10. Ne 15:00 PCSVT
Setkání „Odpadlíků“
18:00 PCSVT
1.11. Čt
Slavnost Všech svatých - nebude bohoslužba pro děti ani katechumenát ani Teologická škola
8:30 DL. LHOTA Eucharistie
Eucharistie
18:00 DOBŘÍŠ
2.11. Pá Vzpomínka na zemřelé
Eucharistie
8:30 SV. POLE
15:00 DOBŘÍŠ H. Pobožnost za zemřelé na hřbitově
18:00 DOBŘÍŠ K. Eucharistie v kostele sv. Kříže
4.11. Ne 10:45 SV. POLE
Eucharistie na hřbitově
Příprava rodičů na křest dětí (5/6)
15:00 PCSVT
5.11. Po 15:00 PCSVT
Setkání s prof. Oličem
11.11. Ne 14:00 DOBŘÍŠ
Bohoslužba ke cti sv. Huberta
Příprava rodičů na křest dětí (6/6)
15:00 PCSVT
Setkání manželů II
16:00 PCSVT
14.11. St 19:30 PCSVT
Setkání pastorační rady
16.-17.11.
Duchovní obnova pro mládež - v pátek večer není eucharistie
18.11. Ne 9:00 DOBŘÍŠ
Eucharistie zaměřená na rodiny (bez agapé)
Eucharistie za účasti biskupa Karla Herbsta
10:45 SV. POLE
Setkání manželů I
16:00 PCSVT
19.11. Po 9:00 SV. POLE
Eucharistie a „pěkná hodinka“
21.11. St 18:30 PCSVT
Setkání katechetů příbramského vikariátu
25.11. Ne
Slavnost Ježíše Krista Krále
Eucharistie a po ní agapé v PCSvT
9:00 DOBŘÍŠ
„Národní parky- západ USA“- vyprávění manželů
17:00 PCSVT
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