no, což byla velká škoda.
Také se k nám podíval starosta Dobříše pan Melša a zahrál si s námi i hru.
Jako každoročně jsme i tentokrát jeli na výlety. Mladší kluci jeli do akvaparku
v Horažďovicích (doporučujeme i vám) a my starší jsme jeli do Blatné na zámek,
který jsme celý prošli.
Také se musím zmínit o indiánech, kteří měli tábor na stejném místě hned po nás. Jejich
vedoucí se přišel podívat, jak to u nás vypadá, a měl i přednášku o Lakotech a jejich zvycích.
Letošní tábor se vydařil a my jsme se po čtrnácti dnech ve zdraví vrátili zpět na Dobříš.
Veverčák (Petr Jindra)

Tomáš
Číslo 74

Září 2007

OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI

Drahá Pí,
od mého posledního dopisu se událo tolik věcí, to si ani nedovedeš představit.
Nejvýznamnější událostí za posledních devět let je odchod Stanislawa. Doopravdy odchází, nekecám! To je věc které nerozumím. Vyměnili ho za mladšího, lepšího a výkonnějšího. Uvidíme jestli to bude
pravda, Stanislaw zvládal opravdu móře věcí najednou. Ten nový se
nejmenuje Stanislaw, ale Michal a k tomu Němeček.
Poprvé se ukázal už na rozlučce se Stanislawem v PCSvT. Chtěla jsem ho pozdravit, jak
každá správně vychovaná myš umí, potřást tlapkou a pěkně se uklonit čumáčkem až na zem.
Jenže jak mám prokličkovat kolem tolika lidí. Pokusila jsem se je všechny spočítat, ale s čísly
nad 150 mám potíže. Tak ti přesný počet nemůžu říct. Tolik lidí pohromadě tady snad nikdy
nebylo. K Michalovi Němečkovi jsem neprokličkovala. Ocitla jsem se u něčeho mnohem lepšího. Bylo to jídlo. Hned mi bylo jasné, že mám spoustu práce. Tolik jídla nemůžu za celý svůj život sníst. Kvůli jídlu jsem přestala trochu dávat pozor. Vím jen, že následovaly scénky od mládeže a dětí. Nejoblíbenější činností všech lidí bylo tleskání. Tleskalo se pořád a všemu. Proč
ne?
Znáš přísloví „Co kuchařka, to bramboračka?“ Myslím že to platí i o kazatelích a kázání. Za poslední tři měsíce jsme měli možnost zažít spoustu druhů: Českopolské od Stanislawa, Vlčí doslova kardinální, prakticky jáhnovské, kouzelně hezoučké od Michala Němečka, vědecké od Jana Siriuse Houkala.
Proč se vše musí měnit zrovna teď? Víš, že už neexistuje ani Výtvarná dílna zahrada? To
bylo to místo ve sklepě, kde děti tvořily tak krásné věci. Dělaly výstavy, které měly vždy veliký
úspěch. Hlavní šéf tam byla taková veselá paní, říkali jí Zuzka Hutňanová.
Tak se měj a aspoň ty mi neujeď ani se nezměň a zůstaň pořád taková jaká jsi.
Tvoje dobříšská NEOmyš Šedivka
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NÁŠ ROZHOVOR
s Otcem Michalem Němečkem
Přivítali jsme Vás na Dobříši a řada lidí by o Vás chtěla
vědět co nejvíce. Co nám sám o sobě prozradíte?
Pocházím z Prahy – nevím, jestli tady všichni mají Pražáky
rádi, ale já k nim patřím. Pražák je vlastně tatínek, ale maminka pochází od Tábora, tedy z jižních Čech. Byl jsem pokřtěný jako malé dítě, celé
mládí jsem chodil do stejného kostela, měl jsem tam i primici a s lidmi z tohoto
farního společenství jsem do dneška spjat. Vystudoval jsem polygrafickou
průmyslovku, ten obor mne velmi zaujal a bavil a kdybych nebyl knězem, asi
bych se mu teď věnoval. Po maturitě jsem hledal vysokou školu v oboru polygrafie; u nás nebyla, a tak jsem se rozhodl jít studovat do Lipska. Jenže to bylo v létě 1989, pohnuté poměry v Německu, a německá škola už nám ze zahraničí studium neumožnila. A tak jsem vystudoval strojní fakultu ČVUT, i
když se k tomuto oboru už dneska hlásit moc nemůžu. Pak jsem pracoval rok
v managementu jedné malé tiskárny. Tam padlo konečné rozhodnutí stát se
knězem. Tato cesta mi ležela v hlavě již dlouho, ale velice jsem zvažoval mezi
řeholním společenstvím františkánů, ke kterým mám dodnes velmi blízko, a
diecézním knězem. Teologickou fakultu v Praze jsem skončil v r. 2001, rok
jsem pracoval jako jáhen v centru pro mládež „Nazaret“, po kněžském svěcení jsem nastoupil do Berouna a zároveň jako spirituál Vyšší odborné školy ve
Sv. Janu pod Skalou a kaplan v okolí. V jedné době jsem měl dokonce 7
ustanovení.
Kněžská práce je komplexní a nemůžete si moc vybírat. Přesto: je něco,
co děláte zvláště rád?
Těší mě setkávání s lidmi a těší mě modlitba. Hodně mi leží na srdci duchaplná modlitba liturgického charakteru. Naopak mě nebaví věci administrativní a
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ani role manažerská mne nikdy moc netáhla. Obojí ovšem v roli „faráře“ musím
plnit, ale nejsem v tom právě jako ryba ve vodě. I řada mých kolegů nechtěla být
manažery a nešli do semináře proto, aby jimi byli.
Práce s lidmi je ovšem z jistého pohledu práce manažerská. Což takhle místo manažera mluvit o koordinační nebo motivační roli? Neznělo by to přijatelněji?
Motivace mi leží na srdci, ale ne ve všech rovinách jsem schopen motivovat
či zkušeně koordinovat.
Takže zkusím zopakovat v této nové souvislosti jednu předchozí otázku: Co
byste mimořádně rád dělal?
Rád bych se setkával s lidmi, kteří sami chtějí žít s Bohem a společně hledat cestu za ním. Jde o to, nakolik to člověk dokáže sám, a proto mluvím o společné cestě. Nejde o vedení, ale o dávání impulsů a korigování. Líbí se mi pojetí
společné cesty, na které se vzájemně obohacujeme a podpíráme, na které kněz
může specifickým způsobem přispět a to je jeho role, ale není tím jediným, kdo
věci rozpohybovává, určuje a koriguje.
To specificky kněžské – to vede ke svátostem.
Možnost svátostí – to je základní kněžská role. To je to, co naplňuje plnohodnotné katolické nebo tradičně křesťanské pojetí života z víry, ale myslím si,
že v posledních staletích je součástí kněžského poslání i doprovázení lidí na cestě víry. Vidím tedy dvě role: Jednak bohoslužbu a jednak doprovázení ve společné modlitbě a v hledání jakéhosi spirituálního rozměru.
Právě dnes jste na Dobříši přesně měsíc. To je brzy na dotaz „co říkáte
Dobříši“, ale úplně vynechat provokativní otázku by bylo škoda. Zkusím to
takto: Je něco, co Vás mimořádně překvapilo?
Já jsem o Dobříši něco věděl, P. Stanislaw je také známá osoba, a tak se
nedá říci, že by mi tady něco vyrazilo dech. Přece jen ale mě nesmírně překvapili
lidé, kteří přicházejí a říkají „přijďte, my Vám rádi pomůžeme…“. Na to nejsem
úplně zvyklý. Lidé mi vždy pomáhali, ale žili si svoje životy.
Nevím, jestli ta formulace „my Vám pomůžeme“ přesně vystihuje to, co my
na Dobříši léta prožíváme. Tady se to nechápe tak, že život společenství je
akce kněze, ve které my mu pomáháme. Tady se to chápe tak, že to je život
společenství, kde se řada lidí snaží realizovat a je to pro ně přinejmenším
velmi významná až nosná součást jejich života. Možná, že obsah té nabídky
je právě toto. Líbilo by se Vám to?
Velice. To je ideál společenství. Máme něco, co nás spojuje, pro co žijeme a
do toho každý přispívá, jak umí.
Moje povaha je ovšem v podstatě introvertní, v tom jsem opatrný a tím se liším od svého předchůdce. Jsem méně schopný jít do kontaktů a impulzů vůči
druhým, rád nabízím naopak osobní naslouchání a „spoluputování“. Velice se těším, že budu moci vnímat iniciativu druhých a dávat jim prostor.
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Skautský tábor
Bylo, nebylo, za devatero horami a devatero řekami blízko Horažďovic vyrostl v červenci stanový tábor. Po louce a blízkých
lesích se tam prohánělo 25 dobříšských skautek a neméně kluků ze Zlatého listu.
Hned na začátku jsme se my, holky, přidaly k partě hrdinů ze Správné pětky. Oni to
teda nebyli živí hrdinové, ale tak jak se nich psalo v knížce Enid Blytonové Pětka
na útěku nám přišlo, že jsou na táboře s námi. Společně jsme zažili spoustu dobrodružství, překonali jsme spoustu překážek a nakonec se nám podařilo odhalit nebezpečné zloděje a únosce. Jedním z nejnáročnějších dobrodružství bylo slaňování, nezapomenutelné bude pro nás pro všechny určitě i dojení živé krávy.
A když jsme zrovna nehonily zločince a na chvíli jsme Správnou pětku opustily, vyráběly jsme chic nákupní tašky, „tetovaly“ se henou, hrály jsme frisbee nebo lakros
nebo jsme poslouchaly hvězdáře, kteří k nám přijeli na návštěvu i s dalekohledy.
Těch návštěv bylo vlastně povícero. Dorazil za námi páter Michal, na rozlučku se
stavil Stanislaw, Světluška také chybět nemohl a navštívil nás i dobříšský starosta
pan Melša.
I když jsme se na konci tábora se Správnou pětkou definitivně rozloučily, těšíme se
už na příští rok a na ty, které potkáme při další celotáborovce.
Ještěrka

Letní tábor Zlatého listu 2007
Již potřetí jsme tábořili u rybníka Starý Budětín mezi Bezděkovem a Chanovicemi u Horaždovic.
Téma letošní celotáborové hry bylo Stroj času. V této hře šlo o
to, že nějaký zloděj ukradl utajovaný technický vynález - stroj
času. A my jsme byli vysláni skupinou vědců, abychom zloděje
dopadli.
Druhý stroj času - náš, narychlo vyrobený vědci, měl tu zvláštnost, že se mohl přemisťovat pouze do doby v níž se právě pohybuje ten první, ukradený. Po celý tábor
jsme se přenášeli do různých dob, např. do druhé světové války roku 1942, kdy
jsme se objevili přímo v bitvě válečných lodí (vorů), nebo do roku 50 před Kristem
v galské vesnici podle komiksu Asterix a Obelix.
Nakonec jsme zloděje - muže v černém - chytili a zároveň ho zachránili před kanibaly. Po příletu do současnosti jsme ho předali spravedlnosti a oba stroje času vrátili vědcům.
Po celý tábor nám přálo počasí. Ve středu prvního týdne bylo dokonce 39° ve stínu.
Také u nás byl astrobus ze Štefánkovy hvězdárny v Praze, abychom se mohli
kouknout dalekohledem na oblohu. Ihned po odpoledním příjezdu astronomů jsme
dalekohledy pozorovali Slunce a Venuši. Po večeři následovala přednáška
s promítáním o hvězdách, souhvězdích a vesmíru, ukončená pohádkou na dobrou
noc. Poté jsme ještě měli pozorovat hvězdnou oblohu dalekohledy, ale bylo zatažeStr. 7

PROGRAM PRAVIDELNÝCH AKCÍ
V PASTORAČNÍM CENTRU

Možná je to přesně to, co naše společenství tady a teď potřebuje. A já Vám
k tomu popřeju hodně úspěchů. A děkuji za rozhovor.
Rozmlouval J. Musil

SVATÉHO TOMÁŠE
Pozvánka na Dobříšské záření 2007

Pátek

Čtv

Stře-

Út

Pondě

Neděle

V DOBŘÍŠI

10:00-11:30
16:00-18:00
17:00
14:00-16:00
15:00-16:30
20:00-21:30
20:00-21:00
17:00-19:00
19:30

Agapé po eucharistii
Setkání manželů II
Vernisáž výstavy fotografií ke 100.
výročí posvěcení kostela v Dobříši
Přátel. posezení při čaji s knihovnou
Setkání s prof. Oličem
Duchovní večer mužů
Modlitební setkání (za farnost)
Možnost svátosti smíření
Příprava na biřmování - mládež

velký sál
dle dohody

spol. sály
velký sál
velký sál
velký sál
dle dohody
dle dohody
dle dohody

30. 9.
2. neděle v měs.
16. 9.

1. po v měs.
dle dohody

od 11. 9.

18:30-19:15
19:30-21:00
19:30
15:15-16:00
19:30

Modlitební setkání mládeže
Katechumenát
Setkání pastorační rady
Bohoslužba slova pro mladší děti
„Teologická škola“ (P. Michal Němeček)

učebna
malý sál
malý sál
velký sál
velký sál

liché týdny
od 10.10.
4. stř. ob měsíc
1. čtv. v měsíci
od 4.10.

14:30-15:30

Setkání pro děti 5. - 7. tř.

učebna

19:00-21:00

Setkání mládeže „Spolčo“

velký sál

7.9., pak dle
dohody
dle dohody

Další informace a kontakt na tel. 318 521 677 - kancelář farnosti
a na webové adrese http://www.dobris.farnost.cz
Mateřské centrum Dobříšek: Program naleznete na nástěnkách Pastoračního centra sv.
Tomáše a na http://www.mc.dobris.net

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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Je konec prázdnin, letní horké dny
jsou za námi a před námi babí léto vlídného
září. Stalo se dobrou tradicí, že v tomto čase můžeme očekávat nám již známé Dobříšské záření. Letos to bude takové velké
společné slavení, a to 70 let kostela sboru
Českobratrské církve evangelické, 100 let
od posvěcení kostela Nejsvětější Trojice,
100 let skautingu a dokonce 110 let od příjezdu první parní lokomotivy.
Již 2. září v 15 hodin zveme na varhanní koncert Lukáše Vendla do kostela
sboru Českobratrské církve evangelické. Na pátek 14. září jsme připravili
společenský večer s hudbou a tancem v 19 hodin v Kulturním domě, kde se
sejdeme společně s přáteli a představiteli města Dobříše, katoličtí i evangeličtí
farníci se svými faráři a dobříšští skauti. Součástí večera bude také malá výstava
k 100. výročí založení skautingu a 70 letům kostela sboru ČCE a dále doprovodný
kulturní program. V neděli 16. září v 17 hodin v Pastoračním centru sv. Tomáše
zahájíme výstavu fotografií ke 100. výročí posvěcení kostela Nejsvětější Trojice.
V sobotu 22. září ve 13 hodin k nám přijede mašinka na dobříšské nádraží,
v jehož prostorách bude připravena výstava o historii železnice. Přijede historický
parní vlak z roku 1917 včetně prezidentského vagonu. Večer v 19 hodin nám
v kostele Nejsvětější Trojice zazpívají Čeští madrigalisté a na varhany bude hrát
Vladimír Roubal. První část koncertu bude patřit staré duchovní hudbě, druhá hudbě ruského pravoslaví.
V neděli 23. září v rámci dětského festivalování bude v 9 hodin v kostele Nejsvětější Trojice sloužena eucharistie za doprovodu kytar, zaměřená na děti. V 10
hodin pak budou v kostele sboru Českobratrské církve evangelické slouženy slavnostní ekumenické bohoslužby za účasti představitelů církve ČCE, představitelů
města i katolické církve. Odpoledne bude tak trochu pro každého něco. V rámci
oslav 70 let kostela sboru ČCE bude vše probíhat v zahradě a okolí evangelické fary: ve 14 hodin pohádka „Čínská hedvábná legenda“ v podání divadla Studna, široký dětský program, výstava fotografií z historie i současnosti sborového života;
občerstvení zajistí kavárna pod širým nebem, k posezení zahraje Lukáš Vendl a
TERMOLOBOTY a v 15 hodin bude v kostele sboru ČCE hudební vystoupení Sváti Karáska.
V neděli 30. září oslavíme v kostele Nejsvětější Trojice 100 let od jeho posvěcení při slavení eucharistie v 9 hodin za účasti kardinála Miloslava Vlka; pak
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bude v Pastoračním centru sv. Tomáše agapé a možnost diskuse s panem kardinálem. Festival ukončí 30. září v 18 hodin koncert Spirituál kvintetu se širokým repertoárem v Zrcadlovém sále dobříšského zámku.
Dobříšské záření je charitativní festival, jeho výtěžek bude letos věnován na
opravu kostela sv. Alžběty ve Svatém Poli. Vaše účast nejen odmění naši iniciativu, která chce široké veřejnosti nabídnout kulturu zase trochu jinak, ale pomůže, třeba jen málo, k opravě velmi hezké církevní památky.
Pořadatelé - katolická a evangelická farnost, skauti a město Dobříš - vás
všechny srdečně zvou. Přijďte a slavte s námi společně.
Jana Svobodová

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 – 1. úterý
v měsíci, jinak tamtéž bohoslužba slova
17:00–19:00 Příležitost ke svátosti smíření a k duch. rozhovoru v PCSvT
Středa
18:00 Eucharistie v Dobříši
Čtvrtek
9:30 Eucharistie v Domově důchodců v Dobříši -3. čtvrtek v měsíci,
jinak tamtéž bohoslužba slova
15:15 Bohoslužba slova pro děti v PCSvT – 1. čtvrtek v měsíci
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
18:00 Eucharistie v Dobříši
Sledujte aktuální speciální události a změny v Kalendáři akcí
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KALENDÁŘ AKCÍ ZÁŘÍ 2007
Pravidelné bohoslužby naleznete na str. 4.
Zde jsou pouze případné změny a všechny jednorázové akce.
1.9. So 9:00 hřiště PCSVT −
2. 9. – 30. 9.
−
3.9. Po 15:00 PCSVT
−
18:00 DOBŘÍŠ
−
20:00 PCSVT
−
4.9. Út 19:00 PCSVT
−
5.9. St 19:30 PCSVT
−
7.9.
9.9.
10.9.
11.9.
13.9.

Pá
Ne
Po
Út
Čt

14.9. Pá
16.9. Ne
17.9. Po
19.9. St
22.9. So
23.9. Ne
24.9. Po
26.9. St
28.9. Pá
30.9. Ne

Brigáda na odplevelení hřiště
Dobříšské záření – viz článek na str. 3
Setkání s prof. Oličem
Eucharistie pro děti na zahájení školního roku
Modlitební setkání za farnost
Svátost smíření pro mládež (do 20:30)
Přednáška „Milost – velká neznámá“ (P. Jan
Houkal)
7:45 SV. POLE
− Příležitost ke svátosti smíření
16:00 PCSVT
− Setkání manželů II
20:00 PCSVT
− Modlitební setkání za farnost
19:30 PCSVT
− Příprava na biřmování pro mládež – 1. setkání
14:00 PCSVT
− Příležitost ke svátosti smíření pro děti
15:15 PCSVT
− Eucharistie pro děti školní i předškolní
16:00 PCSVT
− Hry pro děti na zahradě
17:30 PCSVT
− Táborák
7:45 ROSOVICE − Příležitost ke svátosti smíření
17:00 DOBŘÍŠ
− Eucharistie v kostelíčku Povýšení sv. Kříže
16:00 DLE DOMLUVY − Setkání manželů I
17:00 PCSVT
− Vernisáž výstavy fotografií ke 100. výročí posvěcení kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši
20:00 PCSVT
− Modlitební setkání za farnost
18:30 PCSVT
− Setkání katechetů vikariátu Příbram
19:00 DOBRIS − Koncert duchovní hudby v rámci Dobříšského
záření: Čeští madrigalisté a varhany
KOSTEL
9:00 DOBRIS
− Eucharistie zaměřená na rodiny (kytary)
12:00 DL. LHOTA − Slavnostní eucharistie - posvícení
8:30 DL. LHOTA − Eucharistie a agapé - „pěkná hodinka“
20:00 PCSVT
− Modlitební setkání za farnost
- Setkání pastorační rady
19:30 PCSVT
Slavnost sv. Václava
Farní pouť do Staré Boleslavi v rámci Národní svatováclavské pouti program najdete na nástěnkách
- Slavnostní eucharistie (jediné v tento den) za
9:00 DOBRIS
účasti kardinála Miloslava Vlka, liturgické
zpěvy – dobříšský kostelní sbor
- Po eucharistii agapé s besedou
10:00 PCSVT
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