Drahá Pí,
Vánoce nám klepou na dveře. Napadl první sníh a už i roztál. Začal
mráz, tak se farníci míň těší do studeného kostela a víc do teplého Pastoračního centra. Mně pomalu začíná namrzat ocásek. I ve světě nastávají krušnější časy. Lidé tomu říkají ekonomická krize. Já vůbec ne-

Tomáš
Tomáš

vím, v čem spočívá, ale prý nebude tolik jídla jako doteď.
Krize musela dopadnout i na naší farnost. Pan kardinál Vlk se asi bál, aby nám
nevzali našeho pana faráře, a tak ho povýšil sám osobně v našem kostele. Na návště-
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vu měl přijet už někdy dřív, jenže místo sebe poslal dopis. To určitě spoustě farníků nestačilo, a tak aby se farníci najedli a Vlk zůstal celý, přijel teď.

OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI

Byla velká sláva. Pan Vlk hovořil o tom, jak teď, když pana faráře jmenoval do
vyšší funkce, stane se z něj doopravdický velký šéf celé farnosti. Takového velkého
šéfa je prý větší problém odvolat a Michal Němeček u nás bude minimálně několik let
v pohodlí tepla Pastoračního centra. Všichni farníci musí mít radost.
Obavy pana arcibiskupa se staly oprávněnými. Ani povýšení Michala Němečka
nezabránilo neštěstí. Někdo doopravdy spáchal pokus odstranit Michala Němečka
z naší farnosti. Jak jinak si můžu vysvětlit, že tak zkušený řidič naboural s autem?
To můj myší mozeček nikdy nepochopí.
Poslední zprávu, kterou jsem slyšela o našem faráři, mi přinesla kamarádka
z radnice. Na vlastní oči viděla a na vlastní čumák cítila, jak se sám pan farář prochází se sedmi mladými ženami po městě. Jedna byla dokonce těhotná. On má pan farář všude nějaké „žákyně“, jak jim říká.
Nakonec Tě musím varovat! V předvečer

sv. Mikuláše, kdy chodí sv. Mikuláš

s čerty a anděly po domácnostech a navštěvuje děti, utíkej, zdrhej a schovej se!
Nemusíš se bát čertů, ti nic neudělají. Boj se
dětí! Zní to divně.
Jenže: Minulý rok jsem na dobříšském náměstí viděla
spoustu dětí, co házely petardy všude kolem sebe. Pokud
chceš zůstat naživu, vyhýbej se náměstí.
Měj se hezky, přežij ve zdraví, bez úhony letošní tvrdě začínající zimu.

Tvoje zatím živá
dobříšská velechrámová myš
Šedivka

Poznámka redakce: Jiní naši zpravodajové hlásí, že těch žen snad mělo být dokonce osm. Omluvte, prosím, Šedivku – je to pouhá myš, umí jen do sedmi a leccos poplete….
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NÁVOD K VÁNOCŮM
Nedávno se mi dostal do ruky návod k čínské počítačové klávesnici, kterou prodávali
v Lidlu. Všichni známe, jak je klávesnice jednoduchá věc a k čemu slouží. Návod byl přeložen nikoli člověkem, ale počítačovým překladačem, a tak jsem se smíchem četl, jaké
nesmysly nám výrobce díky strojovému překladu radí: „…Bezdrátový myš adoptuje pokročilý oční orientace metoda, inteligentní energie spásonosný cíl 800 CPI…“
Pak jsem si ale říkal, zda někdy také moje či naše jednání není trochu podobné návodu k čínské klávesnici. Prostě překotné, zmatené, nejasné atd. Ne, nechci moralizovat.
Všichni známe ten strašlivý okamžik, kdy člověk neví, kde mu hlava stojí. Myslím na smysl
či důvod jednání. Tak ku příkladu slavení Vánoc. Co by se tam mohlo, mělo a nemělo objevit, když slavíme Vánoce? Objeví se leccos ze zvyků a nápadů. Ale podstatou Vánoc je
přece příchod Spasitele světa. Jak to prožít?
Den před Štědrým dnem se přináší betlémské světlo. Tuto novodobou formu zbožnosti lze hezky využít k tiché modlitbě anebo k reflexi s dětmi. On je světlo světa. Nechme
ve tmě hořet svíci. Její jas mnohé ukazuje.
Na Štědrý den je velmi dobré zajít na hřbitov a pomodlit se u našich blízkých. Také
vůbec neškodí malý půst nejen od sladkostí, ale i od velkého jídla. Když přijde stanovená
chvíle, začíná rodinná slavnost štědrovečerní večeře. Je to asi největší rodinná slavnost,
kterou současná česká kultura skutečně slaví! Myslím, že by měla začínat čtením z Písma
a číst by měl otec rodiny. Lze vzít různé texty (např. Jan 1,1-14; Lk 2, 1-14; ale také Mich
5,1-4a; Ž 45, Ef 1,3-14; Kol 1,14-20). Po přečtení textu se modlíme za celou rodinu, tedy i
za ty, kdo nás předešli na věčnost i za nás samotné. Můžeme svými slovy, ale i např. takto: Náš Pane, děkujeme ti za celý uplynulý rok. Děkujeme za všechno, co se podařilo. Děkujeme za to, že jsi nás chránil. Odevzdáváme do tvých rukou ty, kteří nás předešli k tobě.
Dej, ať se u tebe můžeme setkat. Svěřujeme do tvých rukou následující rok. Chraň nás,
žehnej našim dětem, ať spočine na naší rodině tvůj pokoj. A připojíme společnou modlitbu
Otče náš. V rodinách, kde jsou malé děti, mohou rodiče také dětem požehnat křížkem na
čele a krátkým požehnáním např.: Bože chraň N, veď ho, žehnej jeho životu, naplňuj ho
svojí moudrostí.
Po modlitbě nesmíme zapomenout na přípitek! Mnohdy je to vynikající příležitost
poprosit vzájemně za odpuštění toho, co jsme během roku udělali chybně. Někdy muži
mají pro svojí ženu připravenou kytičku. Po přípitku se může zasednout ke stolu. Po večeři
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je velký okamžik stromečku. Ale ani tady není nutné spěchat. Lze před stromečkem zazpívat
koledy nebo rozsvítit svíčky v betlému za každého člena rodiny atd.! Pak teprve se rozbalují
dárky. Ačkoli je to asi běžné, myslím, že k Štědrému dni naprosto nepatří televize. Pořady se
dají zaznamenat a pustit jindy. Když televizní program určuje celý večer, ztratí se podstatný
náboj. Je to úžasný čas pro radost ze sebe navzájem, z darů, z možnosti povídat si nebo třeba i
pro návštěvy blízkých. Tento večer lze zakončit Půlnoční (letos bude v Rosovicích ve 22 h a
v Dobříši ve 24 h).
Tím ovšem nic nekončí! Naopak. Pravá slavnost narození Krista je 25. prosince, tedy na
Boží hod vánoční. Je to druhý největší svátek v církevním roce! Oslavujeme ho především bohoslužbou, můžeme v televizi sledovat požehnání papeže, které zprostředkovává odpustky i
pro televizní diváky. Je velmi hezké, když oběd má také charakter slavnosti s přípitkem a modlitbou (můžeme zvolit Ž 8, Ž 24,…).
V neděli na svátek Svaté rodiny je velkou výzvou udělat si čas na sebe s partnerem. Je to
také pozvání k obnově manželského slibu a k modlitbě se svou rodinou. Ideálně opět nejen při
mši, ale také před nedělním obědem nebo večer. Lze k tomu využít i domácí betlém, který jistě
doma budete mít postavený.
Vánoce mají dva vrcholy. Prvním je slavnost narození 25.12. a druhým je slavnost Zjevení Pána, kdy si připomínáme, že se Kristus stal zjevným celému světu. Proto se tento den světí
křídy, jimiž označujeme své byty a domy. Jako bychom provolávali: Zde vládne Kristus!
(C+M+B znamená Christus mansionem benedicat – Kristus, ať žehná tomuto domu). V tyto dny
také kněží chodí po domech a žehnají je. Nevím, nakolik to dokážu sám splnit, ale rozhodně
můžete sami projít bytem a v každé místnosti se modlit za ty, kdo v ní bydlí, za jejich práci, školu, za jejich ochranu, za ochranu bytu před živly a přítomnost Božího pokoje v tomto domě. Vánoce trvají do svátku Křtu Páně (letos do neděle 11. 1.).
Přeji Vám Bohem naplněný čas adventu i Vánoc. Do nového roku naději a Boží světlo. A
pokud máte také vy nějaký „návod k Vánocům“, pak Vám budu vděčný, když mi ho napíšete a
pošlete.
Všem vám vyprošuji Boží milost a požehnání
P. Michal

Tříkrálová sbírka v Dobříši
Do vánoc již mnoho času nezbývá a jejich krásnou součástí je také
svátek Tří králů. S ním souvisí již tradiční Tříkrálová sbírka. Dobříšská Farní
charita se opět do této sbírky zapojí jak v Dobříši, tak v okolních vesnicích,
a proto jsou její přípravy v plném proudu. Byla bych velmi ráda, kdyby se letos, resp. na začátku roku 2009, do ní zapojilo co nejvíce skupinek. Bude vítán každý, kdo bude ochoten pomoci, především mladší lidé, kteří se řádně
"tříkrálově“ odějí a budou vybírat do kasiček.
V letošním roce jsme z Tříkrálové sbírky získali pro Farní charitu 46 000 Kč, které jsou
využity v rámci sociálního projektu adopce na dálku pro malou Shamin z Ugandy a děvčátko
z Indie, na pomoc dětem ve Středoafrické republice a v neposlední řadě jsme také z těchto
peněz poskytli příspěvek na sluchadlo pro malou hluchou dívenku. V příštím roce bychom
chtěli v tomto projektu pokračovat a výtěžek z Tříkrálové sbírky nám poskytuje základní finanční prostředky. Děkuji předem za každou pomoc.
Požehnané a milostiplné svátky vánoční a hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání v
novém roce 2009 přeje všem čtenářům Tomáše Farní charita v Dobříši.
Jana Svobodová, ředitelka FCH v Dobříši
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27.1. Út

19:30 PCSVT

28.1. St

19:30 PCSVT

Zimní seminář na téma : Farnost? - Žité křesťanství v dnešní době.
−
1. setkání na téma „Žít život sloužící životu „ (P.
Petr Hruška)
− Společné setkání nové i staré pastorační rady

Knihovna
Farní knihovna získala několik nových knih, z nichž některé zvláště doporučuji:
Helena Havlíčková – DĚDICTVÍ . Doplněné a velmi působivé nové vydání
skutečných příběhů perzekuce z doby totality.
Marek Orko Vácha - MÍSTO, NA NĚMŽ STOJÍŠ, JE POSVÁTNÁ ZEMĚ. Kniha
kněze, biologa a polárníka.
Guy Gilbert –EVANGELIUM PODLE SV. LOTRA. Příspěvek k této knize napsala naše velká a
věrná čtenářka (viz níže).
Paul Johnson - DĚJINY 20. STOLETÍ. Čtivé, moderní, ale velmi obsažné – jako ty dějiny…
Miroslava Musilová

Kdo je můj bližní
Kniha, která přibyla do naší farní knihovny - „Evangelium podle sv. lotra“: mnohé čtenáře
snad zarazí její titul, některé možná i pobouří. Autor, francouzský kněz, nám po úvodních
úryvcích z evangelia přibližuje své zkušenosti (a úvahy) získané při práci s mladými lidmi
ulice, mezi něž patří i muslimové, a také při práci s vězni.
Zkušenosti lze shrnout citátem: „V každém člověku je kus Boží lásky a lotr po pravici byl
první svatý, kterého kanonizoval sám Kristus.“
Věřím, že vás kniha zaujme a ten svatý lotr neodradí .
Míla Kulandová

Po roce zase „pěkná hodinka“
V pondělí 24. listopadu jsme se sešli v kostele sv. Alžběty ve Svatém Poli. V 9 hodin
sloužil otec Michal mši svatou za zemřelé farníky. Při promluvě vyzdvihl obětavost a vytrvalost mladičké Alžběty Durynské, která nás inspiruje k následování. Po mši jsme přešli do místního hostince. Každý dle možnosti přispěl dobrotou na společný stůl. Byl čas
popovídat si a zazpívat za doprovodu saxofonu – Jan Žáček, harmoniky – Antonín Tikovský a bicích – Jan Černý. Setkání se protáhlo do odpoledních hodin. Závěrem byla
sehrána „ochotnická scénka“ (místní farník Josef slaví kulaté životní jubileum) pro obveselení všech přítomných.
Děkuji všem za příjemný den a dá-li Bůh, za rok se těším nashledanou.
Marie Šochová

Redakční rada Tomáše přeje všem čtenářům
radostné Vánoce a požehnaný rok spásy 2009
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PRAVIDELNÉ AKCE V PASTORAČNÍM CENTRU sv.TOMÁŠE V DOBŘÍŠI
OD LEDNA 2009
14.00–16.00
20.00-21.00
20.00-21.30

Ne

Pá

Čt

St

Út

19.00-21.00
19.30-21.00

19.00
18.30
19.30
14.00-15.00
15.00-16.00
15.00-16.00
9.30- 12.00
15.00-16.00
16.00-17.30
17.30
18.00
19.00-21.00
10.00-11.30
16.00-18.00
16.00-18.00
18.00

Přátel. posezení při čaji a knihovna
Modlitební setkání (za farnost)
Duchovní večer mužů
Hovory o víře (pro nově pokřtěné
a zájemce o křest)
Seminář „Farnost?- Žité křesťanství v dnešní době“ (celkem 10 setkání)
Teologická škola
Vikariátní setkání katechetů
Setkání Pastorační rady
Klubíčko pro děti (3 a 4 roky)
Setkání pro děti (náb. 3.-5. tř.)
Klubíčko pro děti 1. a 2. tř.
Kurz Alfa
Setkání pro děti 5. - 7. tř.
Možnost svátosti smíření
Adorace
Slavení eucharistie
Setkání mládeže „Spolčo“
Agapé po eucharistii
Setkání manželů II
Setkání manželů I
Setkání „Odpadlíků“

velký sál
dle dohody
velký sál

dle ohlášení

velký sál

dle ohlášení

velký sál

od 27.1.

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

7. a 14. 1.
21. 1.
28. 1.

do 16. 1.

dle dohody
dle ohlášení
2. neděle v měs.
3. neděle v měs.
dle ohlášení

• Pravidelné akce během adventu probíhají podle rozvrhu uveřejněného v podzimním čísle
Tomáše.
• Během vánočních prázdnin (od 23.12. do 4.1.) a jarních prázdnin (od 9.2. do 13. 2.) nebudou pravidelné akce kromě výjimek: 2. 1. kurz Alfa v 9.30 h a 10. 2. seminář „Farnost…“ v 19.30 h.
• Nabízíme pronájem společenského sálu na rodinné oslavy. Bližší informace v kanceláři farnosti nebo na tel. 318 521 677 .
• Mimořádné akce najdete v Kalendáři akcí.

Přejeme všem požehnaný a radostný čas Vánoc!
Ludmila, Marie a Martina
pastorační asistentky
Redakční rada Tomáše: 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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MÉ NEDĚLNÍ STRESY
Každou neděli se těším do kostela. Těším se na kázání O. Michala, na jeho promluvu
k dětem, na společenství přátel a samozřejmě na setkání s Pánem, na Eucharistii. Mé těšení
však ohrožuje jeden stresový faktor, a tím je naše Lucinka. Je jí rok a čtvrt a vůbec ji nebaví jen
tak sedět v kočárku a koukat okolo. Ráda běhá a zkoumá svět kolem sebe, jenže to zase hrozí,
že bude rušit ostatní. A tak jsem každou neděli ve stresu, aby Lucinka „nezlobila“. Celá akce
vyžaduje pečlivou přípravu: přichystám zajímavé a zároveň nehlučné hračky, nejlépe knížky,
na poslední chvíli vařím Sunar do lahvičky, nezapomenout na „krabičku poslední záchrany“ –
ta je v našem případě plná dětských sušenek. A čajík do lahvičky, ten by taky mohl na chvilku
zabrat. Základní strategie je udržet Lucinku co nejdéle v kočárku. Začneme Sunarem, pak přicházejí na řadu knížky. A tak místo Vyznání víry říkám: „Kde je kočička?“ a „Jak dělá pejsek?“
Lucinka heká, že chce z kočárku ven, ale to by byl konec, tak ještě najdeme něco zajímavého.
Dělám, co můžu, ale nakonec ji stejně musím vyndat a jen doufám, že se nepožene dopředu.
Moc ráda totiž leze na schody a k tomu se v kostele výborně hodí schůdek u předních bočních
oltářů. A řeším dilema – můžu ji nechat tam lézt nebo to bude vadit? Mám ji raději popadnout a
řvoucí odnést přes celý kostel pryč? Snažím se udržet ji ve „vyhrazeném prostoru“.
Na konci mše si oddechnu, že jsme to lépe či hůře zvládli. A říkám si, jestli to má smysl,
jestli z té mše vůbec něco mám. Odpověď zní ano. I když mé myšlenky jsou víc u Lucinky než
u Pána, alespoň „něco“ zachytím. A hlavně jsem šťastná, že celou mši můžeme prožívat spolu
celá rodina. Myslím, že to je velký dar. Vím, že pro někoho může být obtížné se soustředit při
tom dětském mumraji, ale věřte, že my rodiče se snažíme udělat maximum pro to, aby vás naše děti nerušily.
Děkujeme vám za vaši trpělivost a shovívavost. Moc si toho vážíme a modlíme se, aby
se naše děti staly dobrou solí pro tento svět. Aby zkušenost ze společenství, které je přijímá
mezi sebe, byla jedním z faktorů, proč do kostela budou přicházet i v dalších letech svého života a jednou sem přivedou zase své děti.
Takže díky všem trpělivým!
Markéta Svobodová

PÁRTY KŘESŤANSKÉ PARTY
V uplynulých dvou měsících jsem měla příležitost účastnit se několika akcí určených pro
mladé lidi. Počínaje setkáním mládeže nejen Příbramského vikariátu, které se konalo v polovině října, konče hudebním festivalem VOX 008, uskutečněným v Praze na svátek sv. Cecilie,
patronky všech muzikantů. Dále to pak byl arcidiecézní ples, kde bylo snadné protančit střevíce. Netradiční rocková mše na Dobříši, která oslovila nejen mladší generaci. V pátek 21. listopadu se konala v kostele sv. Václava v Praze -Vršovicích již tradiční Slavnost světla, modlitba
v duchu Taizé. Během tohoto období se jistě uskutečnilo mnohem více událostí, ale kvůli tomu
pramálu času, které je známé snad všem nám mladým, jsem je nestihla zaregistrovat. Mezi
další události společenství víry patří například modlitba u sv. Havla, jež se koná každé třetí
pondělí v měsíci.
Ačkoliv jsem na většinu setkání jela s dojmem, že tam nikoho nebudu znát, očekávala
jsem, že mezi námi bude vládnout příjemná atmosféra. Mé tušení se vyplnilo, ba možná i trochu předčilo mé představy. Bylo poznat, že i když se s mnohými vidíme prvně, máme stejný
základ a to mezi námi tvoří pouto. Musím přiznat, že něco mi, jak se lidově říká, sedlo lépe,
něco jsem musela nepatrně přetrpět. Asi největší dojem ve mně zanechala Slavnost světla,
možná proto, že k tomuto způsobu modlitby mám asi nejblíže. Ano, jistě se divíte, proč mluvím
o modlitbě, na plesu člověk není zrovna z důvodu, že by se chtěl modlit, ale přece jen - bylo to
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY


STŘEDA 24. 12. ŠTĚDRÝ DEN

14.30
22.00
22.00
24.00

Dobříš – bohoslužba slova pro rodiny s dětmi
Rosovice – štědrovečerní eucharistie
Stará Huť – štědrovečerní bohoslužba slova
Dobříš – štědrovečerní eucharistie



ČTVRTEK 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNA

9.00
10.45
12.00

Dobříš – slavení eucharistie
Svaté Pole – slavení eucharistie
Dlouhá Lhota – slavení eucharistie



PÁTEK 26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA

7.30
9.00
10.45
12.00


7.30
9.00
10.45
12.00


18.00

Rosovice – slavení eucharistie
Dobříš – slavení eucharistie
Svaté Pole – slavení eucharistie
Dlouhá Lhota – slavení eucharistie

NEDĚLE 28. 12. SVÁTEK SVATÉ RODINY
Rosovice – slavení eucharistie
Dobříš – slavení eucharistie
Svaté Pole – slavení eucharistie
Dlouhá Lhota – slavení eucharistie

STŘEDA 31. 12. SVÁTEK SV. SILVESTRA
Dobříš – eucharistie na poděkování za uplynulý rok



ČTVRTEK 1. 1. SLAVNOST BOŽÍ MATKY PANNY MARIE

9.00
18.00

Rosovice – slavení eucharistie
Dobříš – slavení eucharistie

setkání, na kterém nás právě víra sbližovala (nehledě na to, že ples byl uveden mší a zakončen modlitbou).
Z jakého důvodu jsem se rozhodla napsat tento článek? Chtěla jsem jen upozornit, že
i takovéto aktivity se dějí a že je to zajímavá zkušenost! Ať už vedete s vrstevníky diskusi, ať
vytáčíte piruety na parketech, zpíváte, hrajete nebo „pouze“ nasloucháte tónům hudby, či se
modlíte, jste ve společenství. A to je, myslím, základem naší víry. Obzvlášť pro nás mladé je
důležité mít „své lidi, svou partu“ a především poznávat nové přátele. Proto se těším na další cyklus událostí, které prožiju s lidmi stejného smýšlení. „Jděte do světa a hlásejte evangelium“ (Mk 16,15- 18) - to je náš hlavní úkol.
Helena Kylarová
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7.12. Ne
10.12. St
12.12. Pá

17:00 DOBŘÍŠ - kostel
18:00 EVANG. KOSTEL
9:30 PCSVT
15:00 PCSVT
13.12. So
PCSVT
9:30 - 11:30 DOBŘÍŠ - kostel

−
−
−
−
−
−

Adventní koncert souboru Codex Temporis
Ekumenická bohoslužba
Kurz Alfa (9. setkání)
Zpověď pro děti
Duchovní obnova pro mládež
Brigáda na úklid kostela
Eucharistie zaměřená na rodiny a po ní agapé v
14.12. Ne
9:00 DOBŘÍŠ - kostel
−
PCSvT
16:00 PCSVT
− Setkání manželů II
od
Příležitost ke svátosti smíření – jsou pozvaní
15.12. Po
PCSVT
−
17:00
další kněží
16.12. Út 19:30 PCSVT
− Hovory o životě z víry
Teologická škola na téma „listy sv. Pavla“ (P.
17.12. St 19:00 PCSVT
−
Michal Němeček)
21.12. Ne 16:00 PCSVT
− Setkání manželů I
23.12. Út 14:15 DOBŘÍŠ - kostel
− Betlémské světlo (předání skauty)
15:00-17:30 PCSVT
− Možnost vyzvednout si betlémské světlo
26.12. Pá 15:00 DOBŘÍŠ - kostel
− Zpívání koled u jesliček
ZRCADLOVÝ SÁL
„Zvěstujem vám radost“ - vánoční koncert Dob19:00
−
ZÁMKU
říšského chrámového sboru
2.1. Pá
9:30 PCSVT
− Kurz Alfa (10. setkání)
6.1. Út
Slavnost Zjevení Pána
18:00 DOBŘÍŠ - kostel
− Slavení eucharistie
Teologická škola na téma „Pavlovy listy“ (P. Mi7.1. St
19:00 PCSVT
−
chal Němeček)
8.1. Čt
15:00 PCSVT
− Bohoslužba pro děti
19:30 PCSVT
− Setkání vedoucích jednotl. společenství
9.1. Pá
9:30 PCSVT
− Kurz Alfa (11. setkání)
11.1. Ne
Slavnost Křtu Pána
KOSTELY VE
Po nedělní eucharistii se budou konat volby do
−
FARNOSTI
pastorační rady
16:00 PCSVT
− Setkání manželů II
Teologická škola na téma „Pavlovy listy“ (P. Mi14.1. St
19:00 PCSVT
−
chal Němeček)
16.1. Pá
9:30 PCSVT
− Kurz Alfa (12. setkání)
Ekumenická bohoslužba, po ní vernisáž výstavy
18:00 PCSVT
− makrofotografií Martina Zgabaje a na ní navazující společenský večer
18.1. Ne 16:00 PCSVT
− Setkání manželů I
21.1. St
18:30 PCSVT
− Setkání katechetů příbramského vikariátu
19:00 PCSVT
− Teologická škola
25.1. Ne
DOBŘÍŠ
kostel
− Eucharistie zaměřená na rodiny, pak agapé
9:00

Dokončení na str. 7
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