Drahá ∏,

 začínám se cítit blbě. Jako jedna z mála ve farnosti

nemám velké bříško, nejsem těhotná. Teď se točí vše
kolem dětí, tak pozorně čti, co se všechno kolem nich
stalo.



Všem lidem, kterým vadí „štěbetání“ dětí při mši, dal Michal Němeček
radu, aby přišli na středeční mši, kde rozhodně žádné děti rušit nebudou.
Zároveň si dovolil upozornit na to, že malé děti při mši křičí, naopak
starší lidé usínají. Nevím jestli narážel na svoje kázání, ale já si myslím,
že jinde bývají kázání i delší.

 Dětí je u nás doopravdy hodně. K malým dětem už patří, že svou

radost ze života dávají najevo hlasitými projevy i čilým pohybem po
celém kostele. Zatím největší rekord drží syn našeho akolyty, který
s úsměvem prošel kolem oltáře a došel až do sakristie, než si pro něj
tatínek stačil doběhnout.

 Přestože je u nás dětí skoro víc něž dospělých, s ministranty to tak

růžové není. I když jich u oltáře bývá až sedm. Jsou ale dny, kdy si krk
můžu vytahat, ale ministrantů u oltáře moc není. Nedávno se stalo, že
v neděli sloužil pouze jeden ministrant. Byl sice starý a zkušený, ale asi
nechával příliš za sebe pracovat ty menší, a tak když došlo na zvonění
při proměňování, nebyl schopný ani jednou správně udeřit do gongu.
Je škoda, že chodí málo dětí ministrovat pravidelně, pak to dopadá
takhle.



Zajímalo by mě jestli u vás chodí ministrovat i dospělí. To v našem
kostele šel poprvé (co si moje myší-sloní paměť pamatuje) ministrovat
tatínek jednoho z ministrantů. Klidně by se tam tatínkové (i maminky)
mohli ukázat častěji. Oprášili by si zkušenosti z dětských let a nevyčítali by svým dětem drobné chybičky, které občas udělají.



Tak se měj hezky a kdyby sis pořídila taky to velké bříško, tak určitě
napiš.
Tvoje - zatím netěhotná - myš Šedivka
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.
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Tomáš
Číslo 78

Velikonoce 2008

OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI
VELKÁ NOC
Je krásná letní noc. Nad lesem se objevilo množství hvězd a uvnitř lesa je
tušit tajemný lesní život, který noc otevírá. Ozývají se kroky. „Už jdou!“, šeptl mi
někdo do ucha. V zápětí se objevila skupinka siluet. Byli to skauti. V čele šel jeden větší kluk, který přiváděl dva asi osmileté hochy. Došli až k rozdělanému malému ohni, který kreslil po okolních stromech roztodivné stíny. Družina upřela oči
k těm dvěma nejmladším nováčkům. Zavládlo posvátné ticho. Po chvíli začali dva
nováčci říkat svůj možná první životní slib - skautskou přísahu… A celá noc jakoby naslouchala jejich odhodlání. Zůstalo to jen mezi nimi a jejich druhy: Noc přikryla všechno svým tajemstvím a ukryla v srdcích těch několika hochů.
A něco takového je právě před námi. Není to ani sentiment ani trapná romantika. Je to slavení nejzákladnější podstaty křesťanské víry: Velikonoce. Jsme
pozváni zakusit a zažít tajemství, dramatičnosti, nádheru i sílu velikonočních událostí. Jakoby ze starodávné fotografie vystoupil třetí rozměr a dodal jí nejen tvary,
ale i hru světla a stínů, barev a hlasů.
Vše začíná na Zelený čtvrtek večer: apoštolové naplnění strachem ze židů a
zároveň plní očekáváním něčeho důležitého. Ježíš, který s nimi slaví poslední,
skutečně poslední okamžiky společenství. Vždy si vybavím, jak zpětně vzpomínáme na poslední okamžiky s někým, kdo právě zemřel, hrnou se nám slzy do
očí. V těchto posledních chvílích života člověk dává to nejlepší co má, touží sdělit celé své srdce. A přesně to se nyní odehrává před našima očima ve vzpomínce na poslední večeři. A následuje Getsemanská zahrada, okamžik vnitřního zápasu Krista, v němž dokázal Otci říci své: „Chci jít po cestě věrnosti tomu, co
jsem započal, až do úplného konce.“ Kde jsou jeho věrní? My zůstáváme s ním!
A křesťané na celém světě bdí v improvizované zahradě s jediným voláním: „My
tě v tvém smrtelném zápasu neopustíme. Neboj se. Znamenáš pro nás velmi
mnoho!“
Velký pátek – ukřižování a smrt našeho Pána. Křesťané po staletí tento den
velmi soucítili s Kristem, a tak se postí a kladou si před oči kříž. Křížová cesta je
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vzpomínkou i rozjímáním, ale především modlitbou. Chceme proto jít křížovou cestu,
pokud nám to dopřeje počasí, anglickým parkem a jednotlivá zastavení koncipovat nikoli jako úvahy, ale jako modlitbu za naše nejpalčivější trápení. Vrcholem večerních
obřadů je uctívání kříže. Člověk se sklání před Ježíšem, který za něj zemřel. Sklání se
a prosí: „Bože, odpusť mi.“ Přísný půst trvá po celý následující den ticha (i když už jen
dobrovolně, aby nedošlo k našemu zemdlení).
Sobota je den naplněný očekáváním následujícího večera: vigilie (bdění) slavnosti Vzkříšení - vrcholu celého křesťanského roku. Tato noc všech nocí, noc splněného očekávání, noc zrodu nového života, je také naší velkou radostí. Protože její obřad je dlouhý (běžně trvá přes 2 hodiny, čte se 9 čtení…), chceme nabídnout setkání
odpoledne v sobotu a na celý obřad se společně připravit. U dobrého čaje či kávy
v teple Pastoračního centra sv. Tomáše.
Nedělní ranní eucharistie už jen završuje slavnostnost celého dění. Den vzkříšení církev slaví po celý následující týden (oktáv) a náš občanský kalendář ponechal
náznak tohoto oktávu také pondělním dnem volna.
Protože jde o tak veliké svátky, všechny vás velice zvu k jejich prožití, k nalezení
času na setkání s Kristem. Nebojme se dát čas tomuto slavení. Nenechme si ujít tu
posvátnou, až pohádkově krásnou noc, v níž slavíme dar našeho života.
P. Michal Němeček

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
ZA OBDOBÍ
LEDEN – PROSINEC 2007 (ÚDAJE V KČ)

Nové knihy
Do knihovny bylo v roce 2007 zakoupeno a darováno celkem 27 knih. Z toho 16 titulů v hodnotě 2 800 Kč jsem zakoupila
z výtěžku z prodeje knih a kalendářů.
Z novinek lze doporučit zejména následující (u knih, o které
je větší zájem, je třeba se zapsat do pořadí):
Kateřina Lachmanová: Síla přímluvné modlitby (autorku známe, není třeba
představovat).
Vojtěch Kodet: Marta a Marie trochu jinak ( dva typy chápání ženské role nejen
v evangeliu , ale i v historii v různých dobách ).
Ferruccio Ceragioli: Sedm žen z evangelií (autor vybral z evangelií sedm žen,
které představují základní modlitební postoje, a předkládá je jako inspiraci pro naši
osobní modlitbu).
Ota Mádr: V zápasech o Boží věc (autobiografie jednoho z našich nejvýznamnějších teologů, zároveň svědectví o době a lidech).
Miroslava Musilová
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Nedě

Pátek

Čtvrtek

Út

Pondě-

PRAVIDELNÉ AKCE V PASTORAČNÍM CENTRU sv.TOMÁŠE V DOBŘÍŠI
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
10.00-11.30
16.00-18.00
16.00-18.00
18.00

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“
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“
Agapé po eucharistii
Setkání manželů II
Setkání manželů I
Setkání „Odpadlíků“

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
velký sál
dle dohody
dle dohody
dle dohody

dle vyhlášení
liché týdny

každý týden do
11. 3.

1. čt. v měsíci

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

Nabízíme pronájem společenského sálu na rodinné oslavy. Bližší informace v kanceláři
PCSvT nebo na tel. 318 521 677 .

Očima kněze
● Postní doba je ideální čas na smíření s Bohem. Proto jsme pro naše farnosti
připravili v pondělí 10. 3. zpovědní odpoledne. V 17:00 h začneme společným
úvodem a následně se bude zpovídat. Kdo nemůže přijít přímo v 17 h, nevadí.
Kněží budou přítomni tak dlouho, dokud budou kajícníci. Společný úvod má sloužit také jako zpytování svědomí či osobní příprava na smíření.
● V minulých měsících jsem se pokusil v Dobříši začít pracovat při mši svaté
s dětmi. Myslím, že to bude ještě nutné vylepšit. Nyní mi velmi leží na srdci starší
děti. Jsem přesvědčen, že by měli začít ministrovat. Často je to pro ně forma, jak
vnímat liturgii pozorněji, a současně jsou skutečně zapotřebí. Prosím tedy, abyste
své děti či vnoučata povzbudili, aby se nebály a přišly přede mší do sakristie
(včas). Ideální věk pro ministrování je cca 8 let, ale vždy je to individuální otázka a
nebojte se domluvit si to jinak.
P. Michal
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Farní charita Starý Knín slavila svých prvních 15 let činnosti
V sobotu 1. března, den před svátkem sv. Anežky,
slavila Farní charita Starý Knín svých prvních 15 let činnosti. V kostelíku sv. Zikmunda ve Velké Hraštici předsedal biskup Karel Herbst eucharistii a jeden by nevěřil,
kolik lidí, včetně mnoha dětí, byl schopen ten malý
kostelík pojmout. Pan biskup poděkoval všem z charity i
mimo ni za dar pečovat o potřebné. "Jen jedno je třeba“, říkal, "milosrdné srdce."
A v tomto duchu se nesla celá oslava, která pokračovala v sokolovně v Novém
Kníně, kde své řekli i pozvaní hosté, jako vicehejtman středočeského kraje, senátor,
starostové a především ředitel Farní charity dr. Stanislav Žák, bez jehož nadšení a cíleného vyhledávání financí by tato činnost nemohla být uskutečňována. Velké finanční zdroje byly získány z Evropské unie jako ocenění zásadního přínosu ke koncepci
domácí péče o nemocné a staré lidi na venkově. Cílem projektu je na jedné straně
zvýšení zaměstnanosti žen na venkově, na druhé straně pak poskytování sociálních
a zdravotních služeb potřebným v domácím prostředí. Nápad a realizační postupy se
šíří nejen v ČR, ale i v zahraničí.
U nás knínský systém v současnosti zajišťuje pečovatelskou a asistenční službu
od Štěchovic až po Kladensko a šíří se dále. Pečuje zhruba o 400 klientů. Mnozí lidé
by bez této pomoci museli být umístěni v některém ze sociálních ústavů. - Pro
všechny pečovatelky a asistentky jsou organizovány kvalifikační kurzy, kde si osvojí
nejen odborný, ale také ten správně lidský přístup ke klientům.
Tyto služby se dotýkají také našich farností, jak v Dobříši, tak v okolních vesnicích; jedno ze středisek sídlí ve Svatém Poli. Pro zájemce o tyto služby jsou
k dispozici telefony na paní Řídkou - 604231804 a na ředitelku projektu paní
Ing.Krejčíkovou - 724236152.
Služby, které poskytuje FCH Starý Knín, jsou velkým přínosem pro náš region a
všem, kteří je uskutečňují, patří opravdu velký dík.
Jana Svobodová

1. 5.
5. 5.
10. 5.
18. 5.

Čt 18:00 DOBŘÍŠ
Po 20:00 PCSVT
So 20:00 DOBŘÍŠ
Ne 9:00 DOBŘÍŠ

22. 5. Čt

18:00 SV. POLE

24. 5. So 15:00 DOBŘÍŠ
25. 5. Ne 9:00 DOBŘÍŠ

Eucharistie – Nanebevstoupení Pána
Duchovní večer mužů
Svatodušní vigilie
Poutní slavnost Nejsv. Trojice, biřmování, pak
setkání s biskupem a agapé v PCSvT
Slavnost Těla a krve Pána, eucharistie a slavný
průvod
Dobříšské májové slavnosti, koncert
Eucharistie s 1. svatým přijímáním
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Cesta ke stromu
života opět
otevřena
Hospodin
Bůh
stvořil člověka z prachu země a přivedl ho
do zahrady v Edenu.
Když člověk zhřešil,
vyhnal jej Hospodin
ven ze zahrady a dva
cherubové hlídali s
plamennými
meči
cestu ke stromu života. „I řekl Hospodin
Bůh: ,Teď je člověk
jako jeden z nás, zná
dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku
po stromu života, jedl
a byl živ navěky (Gn
3,22).“
Dovoluji si nabídnout jeden vlastní výklad:
Strom života představuje možnost setkávat se kdykoliv s
milostí Boží. Člověku,
náchylnému ke hříchu, Hospodin tuto
možnost vzal. Vždyť
není možné dojít odpuštění bez lítosti a
touhy po usmíření.
Když přišla plnost
času, Hospodin dal
člověku prostřednictvím Ježíše Krista
druhou možnost přicházet ke „stromu života“ – k jeho kříži.
ŠF
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BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2008
20. 3. ZELENÝ ČTVRTEK
Památka ustanovení svátosti kněžství a eucharistie
18.00 Slavnostní slavení eucharistie - Dobříš kostel
21. 3. VELKÝ PÁTEK
Památka umučení a smrti Ježíše Krista
15.00 Křížová cesta v anglickém parku (sraz před
kostelem)
16.30 - 18.00 Možnost adorace Dobříš - kostel
18.00 Velkopáteční obřady Dobříš - kostel
22. 3. BÍLÁ SOBOTA
Velikonoční vigilie
15.00 - 17.00 Úvod do obřadů s modlitbou za katechumeny v Pastoračním centru sv. Tomáše
17.00 – 19.00 Možnost adorace u hrobu Pána
Dobříš - kostel
20.30 Slavnostní velikonoční obřady se slavením
eucharistie a udílením křtu - Dobříš kostel
23. 3. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA
7.30 Slavení eucharistie - Rosovice
9.00 Slavení eucharistie - Dobříš
10.45 Slavení eucharistie - Svaté Pole
12.00 Slavení eucharistie - Dlouhá Lhota
24. 3. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
10.00 Slavení eucharistie - Dobříš

Pravidelné bohoslužby a pastorace
mimo velikonoční svátky jsou beze změn
podle programu uveřejněného v únorovém
čísle Tomáše.
Další informace na http://www.dobris.farnost.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ BŘEZEN - DUBEN 2008
1.– 31.3. v PCSvT výstava fotografií „Irsko“ autorek Daniely Doubkové a
Stanislavy Perlínové
Mgr. Jan Rückl: Prožití mše s užitkem (pokra4.3. Út 19:30 PCSVT
čování semináře o liturgii)
Bohoslužba pro mladší děti
6.3. Čt 15:00 PCSVT
Příprava rodičů na křest dětí
9.3. Ne 15:00 PCSVT
16:00 DOBŘÍŠ - KOSTEL Koncert - Pergolesi: Stabat Mater
Setkání manželů II
16:00 PCSVT
Zpovědní den – příležitost ke svátosti smíření
10.3. Po
od PCSVT
s účastí pozvaných kněží
17:00
Duchovní večer mužů
20:00 PCSVT
ThLic.Vojtěch Kodet: Eucharistie – tajemství
11.3. Út 19:30 PCSVT
setkání s Kristem (závěr semináře „Liturgiezázrak Boží přítomnosti“)
Setkání pastorační rady
12.3. St 19:30 PCSVT
Příležitost ke svátosti smíření pro děti (společ14.3. Pá 14:30 PCSVT
ný začátek)
16.3. Ne
Květná neděle
Příprava rodičů na křest dětí
15:00 PCSVT
Setkání manželů I
16:00 PCSVT
17. – 24. 3. Svatý týden - viz Bohoslužby o Velikonocích na str. 4
Setkání katechetů příbramského vikariátu
26.3. St 18:45 PCSVT
Eucharistie zaměřená na rodiny a po ní agapé
30.3. Ne
9:00 DOBRIS
v PCSvT
4)
Příprava rodičů na křest dětí
15:00 PCSVT
Slavení eucharistie
1.4. Út 14:30 DOBRIS - LDN
Ekumenická bohoslužba (výjimečně nebude
2.4. St 18:00 EVANGELICKÝ
eucharistie v katolickém kostele)
KOSTEL
Bohoslužba pro mladší děti
3.4. Čt 15:00 PCSVT
Příprava rodičů na křest dětí (poslední setká6.4. Ne 15:00 PCSVT
ní)
Diskusní setkání se Zdeňkem Langerem na
10.4. Čt 19:30 PCSVT
téma „Kuba“
Setkání manželů II
13.4. Ne 16:00 PCSVT
Eucharistie v Domově seniorů
17.4. Čt
9:30 DOBRIS - DD
Setkání manželů I
20.4. Ne 16:00 PCSVT
Duchovní večer mužů
21.4. Po 20:00 PCSVT
Eucharistie pro rodiny, pak agapé v PCSvT
27.4. Ne
9:00 DOBRIS
Setkání „Odpadlíků“
18:00 PCSVT

4) POZOR – 30. března začíná LETNÍ ČAS !!!

Dokončení na str. 3
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