Drahá ∏ !
Zima je už v plném proudu, děti se smějí při
bruslení na zamrzlých rybnících a pláčou při pohledu
na sáňky. Sněhu zase moc nenapadlo. A u nás se
udála spousta událostí, tak poslouchej:
Jako každý rok i letos chodili
v předvečer svatého Mikuláše
čerti, andělé a Mikuláš. Chodili po celém městě a nemohli vynechat ani Pastorační centrum sv. Tomáše.
Přišli zrovna ve chvíli, kdy končila liturgická škola. A tak
když s řevem vběhli dovnitř čerti, za nimi anděl a nakonec Mikuláš, trochu jsem se bála.
Přišli hlavně za panem farářem a přinesli mu čokoládu. Samozřejmě
že ji nedostal zadarmo. Jako každý, koho předtím Mikuláš navštívil, musel i Michal Němeček zazpívat. Vůbec se mu nechtělo a pěkně se kroutil,
a když mu Mikuláš pohrozil, že si čokoládu odnese, přemluvil Michal
Němeček ostatní farníky, aby mu se zpíváním pomohli. Písnička byla nic
moc, ale na čokoládu to stačilo.
Farníci vymysleli při mších úžasnou hru. Soutěží, kdo při zpívání dozpívá písničku jako poslední. Moc se jim to daří a varhany vždy prohrajou.
Mám pocit, že je dětí v kostele čím dál tím víc. Když si je při posledních křtinách pozval farář k sobě, byly vidět jen děti a křtěné miminko i s rodiči zmizelo někde uprostřed toho zmatku.
Měj se moc hezky a dej si pozor na děti, ať tě nezašlápnou, jsou
všude.
Tvá dobříšská skoro ušlapaná Myš

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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OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI
PŮL ROKU NOVÉHO FARÁŘE
Uplynulo více než půl roku od mého vstoupení do našich farností, a tak
bych se rád trochu ohlédl na uplynulý čas.
Musím přiznat, že jsem nastoupil do farnosti
v okamžiku, kdy jsem byl velice vyčerpaný a
celou svoji pozornost jsem upínal k blížícímu
se setkání mládeže v Táboře. To naštěstí
proběhlo v polovině srpna docela hladce. Ale
nebylo mnoho prostoru na poznání farnosti a
na přípravu pastoračního roku. S úžasem
jsem sledoval, že přesto se pastorační rok
rozběhl hladce a standardní akce probíhaly
bez větších komplikací. Jistě je to velká zásluha pastoračních asistentek, které mnoho
věcí domlouvaly a připravovaly, a také mnoha z vás, kteří jste za jednotlivé věci zodpovědní. Tedy všem vám velice děkuji za tuto
pomoc a podporu.
V září se podařilo realizovat největší kulturní festival našich farností,
podařilo se vyjet na svatováclavskou
pouť… Velmi jsem vděčný dobříšským
farníkům, kteří vysbírali 30000 korun na
doplacení odvlhčení kostela. - Ve Svatém Poli se podařilo dokončit opravu
věže. - Uspořádali jsme dvě setkání s
panem biskupem Herbstem, duchovní
obnovy pro mladé v Rosovicích a pro
dospělé dvakrát v Dobříši.
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Každou středu jsem se snažil nabídnout malý exkurz do nějakého teologického tématu. Každý týden probíhala příprava biřmovanců, dospělých i školou povinných katechumenů, dětí větších i menších, setkávala se společenství manželů, mužů, seniorů i modlitebníků. Zkrátka program běžel neuvěřitelně hladce.
Na počátku jsem si dal za úkol sledovat a neměnit zaběhané pořádky, než
zjistím a poznám, jak věci běží a jaký mají význam a účel. Kdybych měl hodnotit,
asi bych si nejvíce posteskl nad pro mne chybějící mší svatou každý den. Je
ovšem nutno také přiznat, že program, má-li se vše stihnout, je už nyní velice nabitý. Tuto otázku tedy budu řešit s pastorační radou.
Zdálo by se mi šikovné nabídnout intenzivnější přímluvnou modlitbu či modlitbu chval v širším společenství. Více žít ze svátosti smíření nejen jako očištění
vlastních chyb, ale především jako plného odevzdání svého života Bohu. - I pro
naše společenství vyvstává také problém synkretismu, tolik typického pro naši
zemi - promíchání prvků křesťanství s množstvím více či méně známých náboženství, pověr, předsudků a strachů.
Kladu si některé otázky: Pastorační centrum připravuje pro vás různé akce,
ale jsou to akce pro vás anebo vaše akce? Je jejich skladba a nabídka dostačující, naleznete to, co hledáte, máte šanci se na tato setkání dostat? Nakolik se daří
propojit společenství na vesnicích a v Dobříši a jak řešit všechny technické obtíže
s tím spojené (doprava).
Další výzvou je neutěšený stav interiéru dobříšského kostela, který považuji
jak z uměleckého tak z liturgického hlediska za nevyhovující. Opět je ale otázka,
jak věc řešit. Podobnou otázkou je kostel v Svatém Poli, který je v neutěšeném
stavu. Ale i v těchto záležitostech mne vždy napadne: co je víc, budova nebo lidé? Jistě by se dalo pokračovat…
Ale zvažuji také otázku, zda jsme se jako společenství víry někam posunuli.
Je obtížné hodnotit, když neznám dlouhou genezi každého z vás. Přesto je to
otázka zásadní a pro mne důležitá. Kam společně kráčíme? Nemyslím osobní
duchovní cestu, ta je věcí každého jednotlivce. Ale duchovně putujeme také jako
společenství. Je to fakt postřehnutelný s velkým odstupem času. Když ale nechceme zůstat jen pozorovateli, je důležité se ptát, kde jsme a kam jdeme (resp.
kam nejdeme), na čem nám skutečně záleží, jak žijeme z evangelijní zvěsti? Nakolik je nám Kristova vykupitelská oběť či víra samotná omletou frází, bezduchou
vzpomínkou na jiné časy a nakolik tvoří či proměňuje náš život.
Když se ale ohlížím nazpět, s velkou radostí musím říci, že jsem vstoupil
do živé a krásné farnosti a že si velice vážím každého z vás. Věřím, že naše společná cesta vede za Bohem, jeho velikostí a krásou.
P. Michal Němeček
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Tříkrálová sbírka 2008
Začátkem ledna, jako již každoročně, klepali na dveře
našich domů a bytů a také našich srdcí tři králové.
Nepřišli tentokrát z daleka, ale byli z našich farností a
ujali se této role, aby pomohli naplnit kasičky pro potřeby
arcidiecézní charity a popřáli všem lidem dobré vůle pokoj
a požehnání pro tento rok. Mohli jsme je potkat na ulicích
nebo za dveřmi našich bytů a ani vítr a mráz je neodradil.
Patří jim za to náš velký dík.
Celkem se vybíralo do 16 kasiček; jedna zůstala pro nemoc vedoucího skupinky prázdná, ale ostatní vykoledovali dohromady 71 274 Kč. Ve Svatém Poli se
vybralo 9 400 Kč, na Budínku 3 835 Kč, v Rosovicích 14 176 Kč, v Dlouhé Lhotě
11 359 Kč a v Dobříši 32 504 Kč. Celkový obnos byl odeslán na konto Tříkrálové
sbírky. Z toho 65 % získá zpět Farní charita v Dobříši, kde budou prostředky využity tak jako v loňském roce v rámci sociálního projektu Bethanie. Loni byl v rámci
tohoto projektu podpořen Azylový dům pro matky s dětmi v Mokrovratech, financována adopce na dálku pro děvčátko z Ugandy, byly zakoupeny a zapůjčeny
zdravotní pomůcky pro lidi se ztíženou mobilitou a některé darovány invalidnímu
chlapci a v neposlední řadě byla z tohoto projektu řešena obtížná situace některých lidí, kteří se dostali do sociální nouze. V tomto duchu bude pokračovat FCH v
Dobříši i v letošním roce.
Arcidiecézní charita letos
podpoří tyto projekty: Budování Azylového domu pro
matky s dětmi a týdenního
stacionáře pro seniory (obojí
v Praze 5 –Hlubočepích), budování domu pro seniory
v Praze – Třebotově a rozvoj
projektu
domácí
péče
v Příbrami.
Krásná doba vánoční
skončila, radost z obdarování
by nám měla zůstat natrvalo.
A tak děkuji všem, kdo darovali svůj čas pro tuto akci a děkuji všem, kdo přispěli do kasiček Tříkrálové sbírky. Věřte, že jste tím zároveň obdarovali ty, kteří z
nějakého důvodu potřebují pomoc od svého okolí. Vaše vůle přispět potřebným je
vaším osobním darem, je skutkem lásky. Deo gratias.
Jana Svobodová, ředitelka FCH v Dobříši.
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Seminář „Liturgie - zázrak Boží přítomnosti“ - P. Ivo
Prokop: Historie a vývoj liturgie.
Brigáda na předvelikonoční úklid kostela
So 9:30 DOBRIS
Výstava fotografií manželů Doubkových: Irsko
Březen PCSVT
Seminář „Liturgie - zázrak Boží přítomnosti“ - Mgr.
Út 19:30 PCSVT
Jan Rückl: Prožití mše s užitkem (laici při liturgii)
Bohoslužba pro děti
Čt 15:00 PCSVT
Setkání manželů II
Ne 16:00 PCSVT
Zpovědní den – příležitost ke svátosti smíření
Po 17:00 PCSVT
s účastí pozvaných kněží
Duchovní večer mužů
20:00 PCSVT
Seminář „Liturgie-zázrak Boží přítomnosti“. ThLic.
Út 19:30 PCSVT
Vojtěch Kodet: Eucharistie – tajemství setkání
s Kristem.
Setkání pastorační rady
St 19:30 PCSVT
Ne
Květná neděle
Setkání manželů I
16:00 PCSVT

PRAVIDELNÉ AKCE V PASTORAČNÍM CENTRU sv.TOMÁŠE V DOBŘÍŠI

11.3.
12.3.
16.3.

Pravidelné bohoslužby a pastorace
(v Dobříši vše v kostele, není-li uvedeno jinak)
Neděle
7:30 Eucharistie v Rosovicích (1. neděli v měsíci bohoslužba slova)
9:00 Eucharistie v Dobříši
10:45 Eucharistie ve Svatém Poli (2. neděli v měsíci bohoslužba slova)
12:00 Eucharistie ve Dlouhé Lhotě (3. neděli v měsíci bohoslužba slova)
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 PCSvT
18:00 Eucharistie v PCSvT
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Pondě-

Úte

6.3.
9.3.
10.3.

Čtvrtek

4.3.

Pátek

1.3.

Neděle

26.2. Út 19:30 PCSVT

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

Agapé po eucharistii
Setkání manželů II
Setkání manželů I
Setkání „Odpadlíků“
Přátel. posezení při čaji s knihovnou
Setkání farníků s prof. Oličem
Duchovní večer mužů
Modlitební setkání (za farnost)
Možnost svátosti smíření
Seminář „Liturgie – zázrak Boží přítomnosti“ (celkem 9 setkání)
Příprava dětí na 1. svaté přijímání
Klubíčko pro děti 3 a 4 roky
Setkání pro děti (náb. 2.-4. tř.)
Klubíčko pro děti 5-7 let
Bohoslužba slova pro mladší děti
Katechumenát
Setkání pro děti 5. - 7. tř.
Možnost svátosti smíření
Adorace
Slavení eucharistie
Setkání mládeže „Spolčo“

velký sál
dle dohody
dle dohody
dle dohody
velký sál
velký sál
velký sál
dle dohody
dle dohody
velký sál
malý sál
klubovna
malý sál
klubovna
velký sál
malý sál
učebna
dle dohody
velký sál
velký sál
velký sál

dle ohlášení
2. neděle v měs.
3. neděle v měs.
4. neděle v měs.
dle vyhlášení
liché týdny

od 15. 1. do 11. 3.

1. čt. v měsíci

dle dohody

DUCHOVNÍ OBNOVA
První prosincová sobota loňského roku v našem Pastoračním centru patřila čtvrtině stovky našich farníků, kteří se sešli k účasti na předvánoční duchovní obnově.
P. Němeček nám na tuto příležitost připravil a přednesl dvě přednášky. Ta první měla název „Jak číst Písmo svaté s užitkem“ a druhá „Modlitba je (i) práce“. Náplň
přednášek napovídá, že i duchovno vyžaduje vědět „jak na to“ a že i naši paměť
musíme procvičovat, obnovovat a tím udržovat nabyté vědomosti. A netýká se to jen
seniorů (kterých tam byla převaha).
P. Němeček vysvětlil, že číst Písmo s užitkem neznamená číst ho jako čteme
běžnou knihu. Je třeba se na to duševně připravit, naladit, zvažovat a rozjímat, co
chce Tvůrce skrze tento konkrétní text říci obecně a co mně teď, dnes, v mém životě.
Modlitba je práce, která má počátek, vyžaduje od nás nalezení dostatku času,
přípravu prostoru, zklidnění okolí a hlavně zklidnění sebe. Pokud modlitbu čteme,
snažme se pochopit smysl, kontext, v přerušeních meditujme. Cílem by mělo být
též souznění, které je však darem Božím. Je to stav, kdy už nic nedělám, jen žasnu!
Vše bylo uvedeno na příkladu výroby a užití vína: pěstování, sběr hroznů, lisování, kvašení, dozrávání a nakonec ochutnávání hotového vína.
P. Němeček nám mezi přednáškami dal čas na meditování nad vybranými
částmi z evangelií. Bylo to příjemné setkání a užitečná duchovní obnova.
Seniorský zpravodaj I. Riziky
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Milá Šedivko,
nevím, jak si vysvětlit článek v „Tomáši“ č. 76. Má to být žert nebo pomluva, která
má poškodit P. Michala Němečka? Ten by si to nezasloužil. Nějak jsem tomu článku
špatně porozuměla – možná je to stářím? Ráda bych, abys mi to lépe a srozumitelně
vysvětlila.
Děkuji.
důchodkyně Růžena
Protože za obsah Tomáše odpovídá redakční rada, velmi rád odpovím.
Je to totiž příležitost zamyslit se nad důležitými věcmi. Ale nejdříve k vánoční
myši: Jeden taneční pár taneční soutěže v České televizi vedl pan Michal
Němeček. Jak se ukázalo, je to shoda jmen, ale to asi naší myši uniklo, jako
možná ta soutěž paní Růženě. Nakonec se, doufám, všichni zasmáli – víme
jistě, že také P. Michal.
Druhá souvislost by se mohla týkat popletených křtin. Tam se stala
chyba, za níž se P. Michal – jak se sluší – omluvil. Nicméně se o věci trochu
šuškalo, a to víte: Kostelní myš je právě tvor, který je všude a všechno slyší.
Kdyby se nemluvilo, neslyšela by… A právě na to je taky myš užitečná a
možná proto občas vadí: Říká totiž nahlas to, o čem se drbe potichu. Když
se nedrbe, nic neuslyší a nic neřekne. - Mimochodem, kolik posluchačů si
zapamatovalo, že P. Michal se tehdy v promluvě zmínil o své cestě z Prahy?
Že by pozorně poslouchala jenom Šedivka?

KALENDÁŘ AKCÍ ÚNOR – BŘEZEN 2008
16.1. St
18.1. Pá
20.1. Ne
22.1. Út
27.1. Ne

28.1. Po
29.1. Út
30.1. St
31.1. Čt
1.2. Pá
2.2. So

Díky dotazu čtenářky vznikla ale příležitost zamyslit se nad úlohou myši
Šedivky a hlavně nad jednou z rolí tisku a médií ve společnosti. Bohudíky už
dnes skoro všichni v naší zemi vědí, že lidé dělají chyby, a to i lidé důležití,
lidé zvolení (politici), ba i lidé posvěcení. Křesťani občas mají věci zmatené
v tom smyslu, že si pletou chybu a hřích. Hřích je opravdu záležitostí jedince
a pokud už nedošlo k pohoršení, rozhodně nemá být veřejně „propírán“. Pokud jde o chyby, tedy o chybách lidí veřejně činných se veřejně mluví – bohudíky už se to 18 let zase smí. To je riziko, které přijímá každý, kdo něco na
veřejnosti říká, dělá, podniká, píše – včetně redakce Tomáše, včetně ministranta, když zakopne a také včetně faráře.. A chyby se řeší omluvou a opravou – na rozdíl od hříchu, kde lidská omluva nic nespraví a je nutné prostě
požádat Boha o odpuštění. Je ideální, když se lidé dokážou omluvit za chybu
– ať už sami od sebe nebo po upozornění. To je právě jeden z úkolů médií –
upozorňovat na chyby veřejných činitelů, protože jinak hrozí, že přestanou
svoje chyby za chyby považovat – jak to vidíme nejčastěji právě u těch, jimž
se všichni bojí říci, že zakopli.
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Seminář „Liturgie - zázrak Boží přítomnosti“ - ThLic.
Jan Kotas: Fenomén liturgie
Přednáška P. Jaroslava Brože ThD.: Misijní poslání
19:00 PCSVT
křesťana – sv. Pavel
Památka Panny Marie – Matky jednoty křesťanů
Ekumenická bohoslužba, pak společenský večer
18:00 PCSVT
Setkání manželů I
16:00 PCSVT
Seminář „Liturgie - zázrak Boží přítomnosti“ - P. Mi19:30 PCSVT
chal Němeček: Liturgie dalších svátostí
9:00 DOBŘÍŠ Eucharistie zaměřená na rodiny, pak agapé v
PCSvT
Karneval
15:00 PCSVT
Setkání „Odpadlíků“
18:00 PCSVT
Duchovní večer mužů
20:00 PCSVT
Seminář „Liturgie - zázrak Boží přítomnosti“ -ThLic.
19:30 PCSVT
Pavel Kohut,ThD.: Jak duchovně co nejlépe prožít liturgii.
Setkání pastorační rady
19:30 PCSVT
Bohoslužba pro děti
15:00 PCSVT
Vernisáž výtvarné výstavy - Zuzana Hutňanová:
19:00 PCSVT
"Knihy veršů" . Výstava potrvá do konce února
Svátek Uvedení Pána do chrámu
15:00 DOBRIS Eucharistie v kostele
Seminář „Liturgie - zázrak Boží přítomnosti“ - ThLic.
19:30 PCSVT
Jan Kotas: Kostel – svatyně, muzeum nebo hřiště?
Popeleční středa
Eucharistie s udílením popelce
18:00 DOBRIS
Den nemocných: eucharistie s udílením svátosti
9:30 PCSVT
nemocných; příležitost ke svátosti smíření od 8.30 h
Setkání manželů II
16:00 PCSVT
Duchovní večer mužů
20:00 PCSVT
Seminář „Liturgie - zázrak Boží přítomnosti“ - Kardi19:30 PCSVT
nál Miloslav Vlk: Liturgie – centrum života diecéze.
Setkání manželů I
16:00 PCSVT
Seminář „Liturgie - zázrak Boží přítomnosti“ ThLic. J.
19:30 PCSVT
Kotas: Význam jednotlivých prvků mešní liturgie.
Postní duchovní obnova - pro farnost
PCSVT
Eucharistie zaměřená na rodiny, po ní agapé
9:00 DOBRIS
Setkání „Odpadlíků“
18:00 PCSVT
Duchovní večer mužů
20:00 PCSVT

15.1. Út 19:30 PCSVT

5.2. Út
6.2. St
9.2. So
10.2. Ne
11.2. Po
12.2. Út
17.2. Ne
19.2. Út
23.2. So
24.2. Ne
25.2. Po
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