Výroční zpráva za rok 2009
Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole
a
Pastorační centrum sv. Tomáše
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Slovo úvodem
Vážení přátelé,
předkládáme vám určité shrnutí činnosti, kterou naše farnosti Dobříš a Svaté Pole
připravily v roce 2009. Sami vnímáme, jak prostý výčet jen stěží ukáže vlastní realitu. Za
strohými řádky stojí konkrétní lidé, často hodiny času, ale také nádherné, nikdy
nezapomenutelné okamžiky. Někdy radost, jindy ale i bolest, zvláště tam, kde jsme
doprovázeli lidi v jejich nejtěžších okamžicích života.
Naším cílem je v první řadě život z víry. Ta se pro nás stala motivací k dobru
v nejširším slova významu. Ale to nás vede také k tomu, abychom kromě vlastního
prožívání víry neztráceli ze zřetele vzdělání, kulturu, rozhled ale i kultivovanou zábavu.
Farnost je starodávný pojem, který se začal používat v době prvních křesťanských
komunit snad někdy kolem roku 200 n. l. Jde o složeninu dvou řeckých slov par a oikos.
V překladu „okolí domu“ nebo výstižněji „oblast, která se schází v jednom domě“. A
právě tento význam slova je pro nás klíčem k programu Pastoračního centra sv. Tomáše.
Chceme být místem, kde se schází lidé z širokého okolí a to nejen křesťané, ale i lidé
jiného přesvědčení. Jsme tu s nimi a pro ně.
Věříme, že naše nabídka nejen povzbuzuje aktivní křesťany k životu z víry v Boha,
ale pomáhá řadě lidí růst duchovně a kulturně, najít zázemí i přátelství, patřit do širšího
společenství regionu, města či obce, neztratit vědomí, že přes obtíže doby mohou
nacházet v životě radost i naději …
Mgr. Ing. Michal Němeček
farář
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Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole je součástí Arcidiecéze pražské
a nabízí tyto programy a služby:
 stálé duchovní služby církve (bohoslužby, přípravy na svátosti, duchovní a modlitební
setkání) a duchovní doprovázení v obtížných životních situacích (vážná nemoc, smrt
blízké osoby apod.),
 církevní obřady: svatby, křtiny, pohřby,
 duchovní

péči

o

nemocné:

v léčebně

dlouhodobě

nemocných

(Masarykovo

sanatorium), v Domově seniorů a individuálně po domácnostech,
 průběžnou evangelizační, pastorační a katechetickou službu dětem i dospělým,
 pravidelný duchovní program pro věřící v Pastoračním centru sv. T., který probíhá
v malých společenstvích pro jednotlivé generace. Naše farní společenství je specifické
právě velkým množstvím mladých rodin s malými dětmi, které se stále rozrůstá.
 kulturní, společenské a vzdělávací akce s křesťanským obsahem otevřené veřejnosti,
které probíhají v Pastoračním centru sv. T.: koncerty, výstavy, společenské večery,
přednášky a semináře, knihovna pro děti i dospělé. Vzdělávací akce jsou určeny také
pro ty, kteří se podílejí na přípravě a vedení programů v PCSvT.
 křesťanský charitativní kulturní festival Dobříšské záření, který se koná každý rok
v září. Výtěžek festivalu je věnován na charitní účely, v roce 2009 byl věnován
neziskové organizaci Stéblo na pomoc postiženým. Projekt byl podpořen dotacemi od
Ministerstva kultury a od Města Dobříš a sponzorským pronájmem zrcadlového sálu
v zámku Dobříš, který poskytl kníže Ing. Jerome Colloredo-Mansfeld.
 farní občasník „Tomáš“ zohledňující liturgický rok a aktuální události ve farnosti
 webové stránky farnosti s aktuálními informacemi, kalendářem akcí a fotogalerií
 ŘK farnost (kromě duchovní péče) má ve své správě také církevní památky – stará se
o opravy kostelů v Dobříši, Rosovicích, Svatém Poli a Dlouhé Lhotě. Opravy kostelů
jsou zajišťovány především z grantů, ale přispívají na ně velkou měrou také farníci.
Pastorační centrum sv. Tomáše a jeho zaměření
 Pastorační centrum sv. Tomáše (dále PCSvT) patří Římskokatolické farnosti Dobříš,
bylo otevřeno v září 2001.
 PCSvT bylo postaveno se záměrem otevřít více farní církevní společenství lidem
v našem městě, má sloužit jako místo setkávání všech lidí dobré vůle. Jeho program
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umožňuje poznávat křesťanské duchovní hodnoty a přispívá k vytváření přátelských
vztahů mezi „kostelními“ a „nekostelními“ občany našeho města.
 PCSvT vytváří program pro setkávání lidí jednotlivých generací v malých skupinách i
setkávání napříč generacemi při společných akcích. Umožňuje lidem ohrožených
samotou (např. seniorům a maminkám s malými dětmi) vzájemné sdílení, povzbuzení
a předávání zkušeností.
 PCSvT svým programem přispívá ke zvyšování vzdělanosti a kulturní úrovně občanů i
k jejich duchovnímu rozvoji. Poskytuje také příležitost ke smysluplnému využití
volného času účastí v nabízených akcích i k aktivnímu zapojení se do přípravy
programů.
 Program PCSvT pomáhá formovat lidi mladé generace: předává jim křesťanské
mravní a duchovní hodnoty, rozvíjí jejich duchovní rozměr, pomáhá jim utvářet si
pozitivní vztah ke světu a společnosti a přijímat odpovědnost. Mladí lidé mají možnost
podílet se na přípravě programu pro děti a mládež a pomáhají mladým rodinám
s dětmi.

Organizační a personální zajištění
 Farnost Dobříš a Svaté Pole kromě společného vedení (faráře) mají ještě společné
dva orgány, které určují směřování farnosti a ekonomické záležitosti: pastorační radu
(celkem 14 členů) a ekonomickou radu (celkem 6 členů).
 Na přípravě a realizaci programů se podílejí: farář, tři pastorační asistentky,
katechetka (zaměstnanci Arcibiskupství pražského) a mnoho dobrovolníků z řad
farníků, bez nichž by chod Pastoračního centra sv. T. nebyl vůbec možný. Bohoslužby
vede kněz, v některých případech jáhen (příležitostně v LDN a v Domově seniorů).
 Program byl prezentován: ve farním občasníku Tomáš, na webových stránkách
farnosti a na webových stránkách města, plakáty na nástěnkách Pastoračního centra
sv. Tomáše a všech kostelů farnosti (Dobříš, Svaté Pole, Rosovice a Dlouhá Lhota),
výlepem plakátů některých akcí, v místním tisku Dobříšské listy, v pražském
Arcidiecézním zpravodaji, v Katolickém týdeníku, na radiu Proglas, elektronickou
poštou farnostem vikariátu Příbram, místním farníkům a příznivcům.
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Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi, úspěchy a ocenění
 ŘK farnost aktivně spolupracuje s Městem Dobříš: zapojuje se do společných projektů
kulturních, charitativních i sociálních: podílí se na přípravě komunitního plánu
sociálních služeb na dobříšsku, účastnila se přípravy Akčního plánu pro rok 2009
vyplývajícího z dokumentu „Komunitní plán sociálních služeb regionu Dobříšsko 20082013“, v říjnu 2009 se zúčastnila městské prezentační akce „pojďme tvořit společně“.
 Díky spolupráci Města Dobříš, ŘK farnosti a MC Dobříšek bylo v červnu 2009
otevřeno u budovy Pastoračního centra sv.T. „oranžové hřiště“ pro děti, vybudované
Nadací ČEZ.
 Součástí farnosti je také Farní Charita se samostatnou právní subjektivitou. V rámci
sociálního projektu se zabývá pomocí sociálně slabším lidem, dětem a zdravotně
postiženým a to napříč generacemi.
 ŘK farnost spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi: s Farním sborem ČCE
v Dobříši (každý rok společně organizujeme charitativní kulturní festival Dobříšské
záření, ekumenické bohoslužby a společenské večery), se skautskými oddíly v Dobříši
(např. na akci betlémské světlo) a s občanským sdružením Mateřské centrum
Dobříšek, které má v budově Pastoračního centra sv. T. své zázemí.
 Naše farnost získala v loňském roce „ocenění za aktivní zapojení do veřejných akcí
a kampaní“ od Města Dobříš a s tím spojenou odměnu na zakoupení potřebného
vybavení pro prostor dětí v kostele (oratoř). Ocenění bylo podpořeno z dotace MPSV,
kterou obec získala za 1. místo v soutěži „Obec přátelská rodině 2008“. Na tomto
projektu jsme se v r. 2008 podíleli prorodinnými aktivitami: Dětské festivalování při
kulturním festivalu Dobříšské záření (společně s evangelickou farností), zapojením do
akce Pojďme tvořit na hřiště a zapojením do benefiční akce Afrika na Dobříši.
 V listopadu 2009 se úspěšně podařilo dokončit opravu vnějšího pláště kostela sv.
Alžběty Duryňské ve Svatém Poli v hodnotě přes 5 mil. Kč. Oprava byla financována
prostředky EU z grantu Ministerstva zemědělství v rámci programu Státního
zemědělského investičního fondu. Kostel byl opět slavnostně otevřen za přítomnost
kardinála Miloslava Vlka v neděli 8. 11. 2009.
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AKTIVITY FARNOSTI V ROCE 2009
 DUCHOVNÍ SLUŽBY CÍRKVE
Bohoslužby:
Pravidelné bohoslužby: pravidelné nedělní bohoslužby ve 4 kostelech, 5x týdně
bohoslužba ve všední dny, z toho 1x týdně v LDN (Masarykovo sanatorium) a 1x týdně
v Domově seniorů. Průměrná návštěvnost nedělních bohoslužeb: Dobříš 190 osob,
Rosovice 30 osob, Svaté Pole 40 osob, Dlouhá Lhota 25 osob.
Mimořádné bohoslužby: bohoslužby pro děti 1x za měsíc, večerní mše pro mladé
rodiče (bez přítomnosti dětí) 1x za měsíc, ekumenické bohoslužby (s ČCE) 3x za rok,
mše pro děti a mládež k zahájení a k ukončení školního roku, bohoslužby za zemřelé na
hřbitově v Dobříši a na bývalém morovém hřbitově u Svatého Pole (v listopadu),
bohoslužba ke cti sv. Huberta (pro myslivce), mše na poděkování za 20 let svobody
v naší zemi (16.11.), mše se zpěvy rorátů (4x v adventu), vánoční bohoslužba pro děti,
mimořádné vánoční a velikonoční bohoslužby a mimořádné bohoslužby o církevních
slavnostech během roku (celkem 15).
Přípravy na svátosti: Příprava dospělých na křest (30 setkání pro 2 osoby, udělen
1 křest), příprava rodičů na křest jejich dětí (6 setkání pro 6 rodin, uděleno 16 křtů dětí),
příprava dětí na přijímání eucharistie (10 setkání, 4 děti), příprava na biřmování (15
setkání, 3 osoby), příprava snoubenců (30 setkání, 5 sňatků).
Duchovní obnovy
2x víkendová duchovní obnova pro mládež (únor a listopad) – průměrná účast 17 osob,
1x celodenní setkání pro manžele s duchovním programem (duben) – účast 13 osob,
2x duchovní obnova pro dospělé (březen a prosinec) – průměrná účast 10 osob,
týdenní duchovní obnova pro manžele v Koclířově (červenec) - 29 dospělých, 27 dětí.
Duchovní péče o nemocné: Individuální návštěvy nemocných (kněz a 1 pastorační
asistent), návštěvy nemocných 1x týdně v LDN (asi 30 nemocných) a 1x týdně v Domově
seniorů (asi 25 osob) zajišťuje 1 pastorační asistent a 4 dobrovolníci.
Den nemocných - ve spolupráci s farní charitou, bohoslužba pro staré a nemocné
s udělováním svátosti nemocných, poté společenský program. 1x za rok pro 50 osob.

6



PRAVIDELNÝ PROGRAM – SETKÁVÁNÍ V MALÝCH SPOLEČENSTVÍCH

Malá společenství vznikla pro jednotlivé generace nebo za určitým účelem a schází se
pravidelně v PCSvT. Mají stálé členy, ale nejsou uzavřena dalším příchozím. Slouží ke
společnému duchovnímu vzdělávání, vzájemnému povzbuzení, rozvíjejí komunikaci a
přátelské vztahy mezi lidmi.

Do vedení skupin jsou zapojeni členové ve spolupráci

s knězem, děti vedou dospělí. V loňském roce se v naší farnosti setkávalo v 15
společenstvích cca 120 osob.
Název společenství

Průměrná
účast

Frekvence
setkání

Počet setkání
za rok

1

Klubíčko pro děti 3 a 4 roky

10

1 x týdně

34

2

Klubíčko pro děti 5 a 6 let (předškolní) 7

1 x týdně

34

3

Klubíčko pro děti 1. až 3. třídy

9

1 x týdně

24

4

Setkání pro děti 4. – 6. třídy

8

1 x týdně

25

5

Setkání pro děti 8.a 9. třídy

4

1 x týdně

20

6

Setkávání mládeže „Spolčo“

16

2 x měsíčně

20

7

Setkání manželů I

14

1 x měsíčně

10

8

Setkání manželů II

12

1 x měsíčně

10

Společenství mladých lidí do 30 let 12
(tzv. „Odpadlíci“)
10 Duchovní modlitební setkání pro
8
maminky (s hlídáním dětí)
11 Setkání maminek s dětmi do 3 let
10
(s hudebním programem pro děti)

1x měsíčně

10

1 x týdně

9

1 x týdně

10

12 Duchovní večer mužů

po 2 - 3 týdnech 15

9

6

39

13 Setkání dříve narozených a knihovna 15
(1x měs. s přednáškou a promítáním)

1 x týdně

14 Chrámový sbor

16

1 x týdně

20

15 Modlitební skupina

12

1 x týdně

39
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 VZDĚLÁVACÍ AKCE
Zimní seminář na téma „Farnost – žité křesťanství v dnešní době“ (10 přednášek)
Seminář se zabýval úlohou farnosti v dnešním světě a posláním křesťana v místě, kde
žije. Přednášejícími byly známé osobnosti a odborníci na dané témata: Mgr. Petr Hruška,
Mons. Ing. Mgr. Aleš Opatrný Th.D, ThLic. Mgr. Karel Sládek Th.D, Th.D. Prokop Brož,
Ing. Roman Čiviš a další. Seminář probíhal od ledna do března 1x týdně 2 hodiny.
Průměrná návštěvnost jednotlivých přednášek byla 40 osob.
„Teologická škola“ (12 přednášek)
Setkání nad Biblí určené k průběžnému vzdělávání farníků. Hlavní téma v loňském roce
bylo „kniha Genesis“ a „listy sv. Pavla“. Přednášky vedl P. Mgr. Ing. Michal Němeček.
Během roku se konaly průměrně 1x za měsíc. Průměrná návštěvnost byla 12 osob.
Tematická přednášková a diskusní setkání (5 přednášek)
Tato přednášková setkání měla vzdělávací charakter a týkala se náboženských témat
i aktuálních témat dnešní doby. Průměrná návštěvnost byla 30 osob.
Témata v roce 2009:
O židovství v dnešním Izraeli (Pavla Herciková) – květen - 35 osob
Jaký je náš vztah k islámu? (Mgr. Jiří Cikánek) – červen - 25 osob
O sektách a svobodě vyznání (PhDr. Z. Vojtíšek Th.D.) – září – 40 osob - v rámci DZ
Doba temna – mýty, předsudky a realita (Mgr. Ivo Prokop) - listopad - 25 osob
Věda a víra? (Pavel Gábor Ph.D.) – listopad - 40 osob



KULTURNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST

Kulturní charitativní festival Dobříšské záření 2009 .
Program festivalu:
11.9. Divadelní představení „Učiňme člověka“ – 3 biblické příběhy – účast 35 osob
12.9. Času tokem liturgickým rokem - výstava textil. děl K. Bartošové a společenský večer
18.9. koncert skupiny Jablkoň - v zámku, 70 osob
20.9. neděle nejen pro děti – skupina „Vanda a Standa“, soutěže, hry, 120 osob
24.9. diskusní večer s PhDr. Z. Vojtíškem Th.D., téma sekty a svoboda vyznání, 40 osob
28.9. DZ koncert skupiny Geshem (v kostele), 50 osob
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Výstavy
Martin Zgabaj: Makrofotografie a snímky zblízka - leden až březen
Martin Boček a Dominik Kučera: „Jako když prší …“ / fotografie – duben, květen
Výstava dětských prací z Mateřského centra Dobříšek - červen
Kateřina Bartošová: Času tokem liturgickým rokem / malba na hedvábí – září – DZ
Výstava fotografií z Ugandy – ve spolupráci s organizací Siriri „na pomoc Africe“ - říjen
Výstava „Hvězda z Betléma“ – dětské práce - listopad
Kateřina Horká: Město v mém podvědomí“ / fotografie – prosinec
Koncerty
Koncerty se konaly většinou v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, byly otevřené
veřejnosti, průměrná návštěvnost byla 51 osob.
Koncert G.B. Pergolesi: Stabat Mater (soubor Musica Podberdensis), duben, 30 osob
Koncert Nocturno pro varhany …(Lukáš Vendl) v rámci Muzejní noci, květen, 40 osob
Koncert vážné hudby: VOKS Praha a Musica Podberdensis, květen, 30 osob
Koncert duchovní hudby - soubor Musica Podberdensis, červen, 40 osob
Koncert skupiny Jablkoň (v zámku), září, 70 osob – v rámci DZ
Hudební odpoledne pro děti (Vanda a Standa), září, 120 osob
Koncert skupiny Geshem, září, 50 osob – v rámci DZ
Koncert duchovní hudby – v rámci projektu „Domovem české hudby“, říjen, 30 osob
Koncert duchovní hudby ( Musica Podberdensis) – ve Svatém Poli, listopad, 70 osob
Koncert barokní hudby a literatury – Lukáš Vytlačil, prosinec, 15 osob
Adventní koncert - Dobříšský chrámový sbor, prosinec, 70 osob
Zpívání u jesliček v kostele (koledy pro veřejnost), prosinec, 50 osob
Cestopisné přednášky
Povídání a promítání. Průměrná návštěvnost byla 35 osob.
Mgr. Lenka Mazochová: Indie (březen)
Terezie Böhmová: Středoafrická republika (říjen)
Rodina z Dobříše: Vánoce v Austrálii (prosinec)
Ing. Richard Hádek: přednášky pro seniory v rámci pondělního setkávání dříve
narozených (za rok 2009 celkem 5 přednášek)
Modlitba pro město - společné modlitební setkání pro veřejnost: modlitba za lidi žijící
v našem městě, zveme „věřící“ i „nevěřící“, s hudbou a symbolickými předměty. V roce
2009 se konala na jaře a na podzim (celkem 2x), průměrná návštěvnost 30 osob.
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 SPOLEČENSKÉ AKCE
Společenské večery
Za účasti členů katolické i evangelické farnosti se uskutečnily v lednu a v září, průměrná
návštěvnost byla 80 osob (mládež i dospělí).
Přátelské setkání při kávě po nedělní eucharistii (agapé)
Konalo se 1x měsíčně v Pastoračním centru sv. T., průměrná návštěvnost byla 50 osob.
Svátek sousedů
Přátelské setkání s lidmi žijícími v okolí Pastoračního centra sv. T. jsme uspořádali
v květnu při příležitosti mezinárodního svátku sousedů, účast cca 25 osob.
Adventní setkání
je určeno jako poděkování pro všechny dobrovolníky ve farnosti, kteří dobrovolně a
nezištně pomáhají s organizováním činnosti Pastoračního centra sv. T., starají se
pravidelně o provoz kostelů, tvoří technické zázemí PCSvT nebo se podílí na vedení
jednotlivých programů; akce se konala v listopadu, účast 47 osob.
 POUTĚ A VÝLETY
Farní výlet do Tábora, Milevska a Sepekova – květen, účast cca 60 osob
Pouť ke sv. Anně u Rosovic – červenec, účast cca 110 osob
Pouť do Staré Boleslavi na setkání s papežem Benediktem XVI. – září, účast 45 osob
Pouť do katedrály sv. Víta (20. výročí svatořečení Anežky České) – listopad, účast 40 osob

 AKCE PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY
Karneval pro děti – leden, účast 40 dětí a 20 dospělých
Výlet na Albertovy skály - pro mládež – duben, účast 8 osob
Noc na faře pro školní děti – duben, účast 9 osob
Odpoledne pro děti na závěr školního roku (hry a táborák) – červen, účast 25 dětí
Pouť do Taize ve Francii - pro mládež, týdenní akce – srpen, účast 15 osob
Neděle pro děti v rámci DZ (hudební program, soutěže) – září, účast cca 120 osob
Celodenní výlet pro děti na Skalku a Babku – říjen, účast 10 osob,
Indiáni – pětidenní akce tatínků s dětmi – červen, účast 20 dospělých a 45 dětí.
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KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2009
LEDEN
7.1. Teologická škola
14.1. Teologická škola – Pavlovy listy
16. 1. společenský večer, ekumenická bohoslužba v PCSvT
16. 1. do 31. 3. vernisáž a výstava Martin Zgabaj: Makrofotografie a snímky zblízka
21.1. teologická škola
27. 1. Seminář 1 „Farnost – žité křesťanství v dnešní době“ / Mgr. Petr Hruška: Sloužit životu
ÚNOR
3.2. Seminář 2.setkání – Mons. Aleš Opatrný Th.D: „Kde jsme“)
7.2. Den nemocných
10.2. Seminář 3/ ThLic. Mgr. Karel Sládek Th.D: Církev jako živá ikona Nejsvětější Trojice
17.2. Seminář 4 / Th.D. Prokop Brož: Jak se dnes chápe církev
22. 2. Karneval pro děti
24.2. Seminář 5 / P. Stanislaw Góra: Základní pilíře života farnosti 1: Koinonia – společenství
27.2. – 1.3. Duchovní obnova pro mládež
BŘEZEN
3.3. Seminář 6 / Ing. Roman Čiviš: Společenství v praxi – jak pracovat ve skupině
4.3. Cestopisný večer s Mgr. Lenkou Mazochovou na téma „Indie“
10.3. Seminář 7 / Mgr. Michal Němeček: Základní pilíře života farnosti 2: Služba
14.3. Postní duchovní obnova „Bůh, který jedná“ – P. Michal Němeček
17.3. Seminář 8 / ThLic. Mariusz Kuzniar: Základní pilíře života farnosti 3: Svědectví
24.3. Seminář 9 / Mgr. Josef Ptáček: Tři podpůrné sloupy farnosti
31.3. Seminář 10 / Mgr. Michal Němeček: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium
DUBEN
1.4. Ekumenická bohoslužba
4.4. Celodenní setkání manželů středního věku (výlet na Voznici, duchovní program)
5.4. Koncert G.B. Pergolesi: Stabat Mater (soubor Musica Podberdensis)
17. 4. Modlitba pro město
18.4. Celodenní výlet pro starší děti
24.4. Noc na faře – večerní akce pro děti
26.4. Vernisáž výstavy „Jako když prší na plechovou střechu..“/ fotografie M. Bočka a D. Kučery
29.4. Teologická škola
KVĚTEN
6.5. Přednáškové setkání s Pavlou Hercikovou na téma „O židovství v dnešním Izraeli“
8.5. Farní výlet do Tábora, Milevska a Sepekova
16.5. Svátek sousedů
16.5. Muzejní noc: koncert Nocturno pro varhany a cembalo v kostele (Lukáš Vendl)
20.5. Teologická škola
23.5. Koncert vážné hudby v rámci dobříšských májových slavností v kostele: VOKS Praha
ČERVEN
3.6. Přednáška „Jaký je náš vztah k islámu?“ / Mgr. Jiří Cikánek
7.6. Koncert vážné hudby/ Musica Podberdensis: Händel, Mozart, Corrett, Garieli, Couperin
12.6. Slavnostní otevření oranžového hřiště
21.6. Mše za účasti biskupa K. Herbsta k ukončení pastoračního roku, biřmování, beseda
25.6. Odpoledne pro děti na konec školního roku: mše, hry a táborák
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ČERVENEC A SRPEN
28. 6. – 5. 7. Duchovní obnova pro manžele v Koclířově
26.7. pouť k sv. Anně u Rosovic
22. -29.8. - pouť mládeže do Taize ve Francii
ZÁŘÍ
1.9. Mše pro děti a mládež k zahájení školního roku
11.9. DZ Divadelní představení „Učiňme člověk“ – 3 biblické příběhy v netradičním pojetí
12.9. DZ Času tokem liturgickým rokem - vernisáž výstavy textilních děl K. Bartošové,
společenský večer a zahájení pastoračního roku
18.9. DZ koncert skupiny Jablkoň v zámku
20.9. DZ neděle nejen pro děti – skupina „Vanda a Standa“, soutěže, hry, nafukovací hrad
24.9. DZ diskusní večer s PhDr. Z. Vojtíškem Th.D. na téma „O sektách a svobodě vyznání“
28.9. Farní pouť do Staré Boleslavi na setkání s papežem Benediktem XVI.
28.9. DZ koncert skupiny Geshem (v kostele)
ŘÍJEN
2.10. Koncert duchovní hudby v kostele v rámci projektu „Domovem české hudby“ – Kšica
7.10. Prezentace farnosti na akci města „pojďme tvořit společně“
7.10. Teologická škola
14.10. Teologická škola
16.10. Večer pro Afriku, výstava fotografií za Středoafrické republiky
21.10. Teologická škola
23.10. Modlitba pro město
24.10. Celodenní výlet s dětmi na Skalku a Babku
28.10. Teologická škola
LISTOPAD
1.11. Modlitba za zemřelé (na hřbitově)
4.11. Přednáška P. Ivo Prokopa o době protireformace v Čechách „Temno…“
7.11. Modlitba za zemřelé na bývalém morovém hřbitově u Svatého Pole
8.11. Slavnostní mše s kardinálem M. Vlkem k ukončení oprav kostela ve Svatém Poli
8.11. Koncert duchovní hudby: soubor Musica Podberdensis – v kostele ve Svatém Poli
13.11. Pouť do katedrály v Praze u příležitosti 20. výročí svatořečení sv. Anežky České
15.11. Bohoslužba ke cti sv. Huberta, patrona myslivců
16.11. Mše na poděkování za 20 let svobody v naší zemi
18.11. Teologická škola / pradějiny světa a Izraele
20.11. Diskusní setkání s P. Gáborem Ph.D. na téma „Věda a víra?“
22.11. Vernisáž výstavy „Hvězda z Betléma“ – práce dětí
27.-29.11. Duchovní obnova pro mládež
30.11. Adventní setkání s pomáhajícími ve farnosti
PROSINEC
1.12. Mše se zpěvy rorátů
2.12. Ekumenická bohoslužba
6.12. Koncert barokní hudby a literatury – Lukáš Vytlačil
8.12. Mše se zpěvy rorátů
8.12. Vánoce v Austrálii – povídání s promítáním
9.12. Teologická škola
13.12. Vernisáž výstavy „Město v mém podvědomí“ – fotografie Kater. Horké
13.12. Adventní koncert (Dobříšský chrámový sbor)
15.12. Mše se zpěvy rorátů
16.12. Teologická škola
19.12. Adventní modlitba (duchovní příprava na Vánoce)
22.12. Mše se zpěvy rorátů
23.12. Světlo z Betléma
26.12. Zpívání u jesliček
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009
Administrativně spravujeme dva právní subjekty (ŘK farnost Dobříš a ŘK farnost Svaté
Pole) s odděleným účetnictvím a každá má svá „střediska", tedy místa, ke kterým se
vztahuje účetnictví. Pastorační centrum sv. Tomáše není právní subjekt, patří ŘK farnosti
Dobříš a jeho program je určen všem občanům Dobříše i okolních obcí. Tabulka zahrnuje
obě farnosti i všechny obce, které do správy těchto farností spadají.
POLOŽKA
Počáteční stav
Pořízený majetek
Materiál
Energie
Provoz auta
Provoz kanceláře
(tel.,pošta..)
Náklady na kulturu
Opravy a údržba budov
Daně a poplatky
Mzdy (admin., účetnictví)
Odeslané sbírky a dary
Ostatní výdaje
NÁKLADY CELKEM
Příjmy z pronájmů
Úroky
Sbírky
z toho sbírky řádné
sbírky účelové
Přijaté dary a příspěvky
z toho trvalé příkazy
dary jednorázové
dotace od státu
dotace od obcí
Ostatní příjmy
VÝNOSY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK
Konečný stav

Dobříš pastorace
Rosovice Svaté Pole
kostel a PCSvT
124 331 284 302
76 011
167 622
26 793
16 835
5 085
77 388
17 344
4 539
3 436
29 284 109 400
29 414
10 874
10 449
0
10 436
10 441
18 279

26 783
69 591
49 214
284

6 178

11 560

Dlouhá
Lhota
37 185

CELKEM

1 090
5 958
10 688

689 451
48 713
103 797
184 931
42 014

3 292

66 092

2 763 143
770
1 774
19 007
1 644
2 827 733
27 415
64
49 941
41 988
7 953
399 980

69 591
1 587 2 968 035
4 018
659
16 273
168 195
1 057
4 346
40 604 3 671 732
1 630
157 441
29
290
35 671
274 181
24 333
209 822
11 338
64 359
982 321
79 800

399 980

776 521

3 453
138 227

2 533 876
3 011 276

70 000
56 000
2 559 190
37 330 3 973 423

27 649

17 003

183 543

-3 274

301 691

311 951

93 014

351 165

33 911

991 142

106 396
2 964
8 453
111 067
1 645
392 718
751
87
139 478
106 481
32 997
314 657
19 100

47 695

289 452
91 645
75

218 035
55 900

121 225
36 000
34
49 091
37 020
12 071
49 649
4 800

216 557

115 135

44 849

50 000
29 000
14 515
469 488

20 000
27 000
7 346
317 101

76 770
201 101

1 115
21 848

Komentář k tabulce:
Sloupec „pastorace a PCSvT“ zahrnuje náklady spojené s pastorační činností pro
všechny obce (např. vydávání farního časopisu).
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Výdaje:
Pořízený majetek - zahrnuje opravu ozvučení kostela v Dobříši, nové dětské lavičky, vchod
na půdu v PC a izolaci stropu v Pastoračním centru, přenosné ozvučení pro poutě
a nový počítač v PC.
Materiál - jde především o nákup kancelářských potřeb, čisticích prostředků, bohoslužebných potřeb, knih, novin a časopisů.
Provoz auta - benzin, údržba a opravy - je rozpočítán na 4 díly.
Odeslané sbírky a dary - jak sbírky vyhlášené diecézí, tak i náš příspěvek na povodně.
Příjmy:
Dary jednorázové - zahrnují dary od fyzických a právnických osob na povodně a na
další charitativní účely včetně sbírek vyhlášených diecézí, dary na opravu kostelů a na
provoz Pastoračního centra sv. T.
Dotace od státu - zahrnují dotaci z Ministerstva kultury na kulturní charitativní festival
Dobříšské záření (PCSvT) a dotaci z MK na opravu stropu oratoře v kostele v Dobříši.
Dotace od obcí - zahrnují dotaci z Fondu sportu, kultury a volného času Města Dobříš
na kulturní akce při Pastoračním centru sv. T. (včetně Dobříšského záření) a příspěvek
od Města vázaný na vybavení oratoře kostela v Dobříši pro děti (získaný v souvislosti
s oceněním za aktivní zapojení do akce „obec přátelská rodině“ a jiných veřejných akcí).
Ostatní příjmy - zahrnují prodej cesty ke hřbitovu na Dobříši a především čerpání úvěru
na opravu kostela ve Svatém Poli. Podařilo se dokončit etapu velké opravy kostela ve
Svatém Poli, která by měla dál pokračovat. Úvěr byl splacen v únoru 2010 z prostředků
grantu od Ministerstva zemědělství v rámci programu SZIF.
Plány na příští období
I v dalším roce chceme obohatit kulturní dění v našem městě o takové kulturní
a vzdělávací akce, které zohledňují křesťanské poselství a jsou v souladu s posláním
Pastoračního centra sv. Tomáše. Chceme pokračovat v pořádání zimního semináře,
teologické školy a tematických přednášek během roku. Chceme dále podporovat
jednotlivá menší společenství a podle potřeb vytvořit nová. Snažíme se najít nové cesty
jak oslovit mládež i jak zkvalitnit prožívání duchovního života seniorů.
Chceme

pořádat akce,

které

zvýší komunikaci mezi jednotlivými generacemi

a podporovat zapojení dalších dobrovolníků v našich aktivitách.
V nejbližším období bude činnost farnosti z velké části zaměřena také na nákladnou
opravu střechy kostela v Dobříši a na řešení interiéru kostela.
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Římskokatolická farnost Dobříš
Na Nábřeží 1650
263 01 Dobříš
E-mail: pcstomas@volny.cz
Webové stránky: www.farnostdobris.cz
Tel. 318 521 677
Statutárním zástupce: P. Mgr. Ing. Michal Němeček, farář
Bankovní spojení: č. ú. 317737684/0600 VS 901
IČO: 47067829
Římskokatolická farnost Svaté Pole
Bankovní spojení: 172232342/0600
IČO: 70133051
PODĚKOVÁNÍ
za finanční, materiální i jinou podporu, kterou nám poskytli:
Město Dobříš
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zemědělství – SZIF
Nadace ČEZ
Obec Svaté Pole
Obec Daleké Dušníky
Arcibiskupství pražské
Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld
Firma ESSE Praha
Farní charita Dobříš
Mateřské centrum Dobříšek
Firma Letizia
Děkujeme i všem ostatním, kteří nám jakkoli pomáhali v uplynulém roce.
Výroční zprávu zpracovala: Ing. Ludmila Musilová
Korektor: Mgr. Ing. Michal Němeček
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