Výlet s rodiči
Již tradičně pořádáme na jaře výlet s rodiči. Také letos jsme se drželi tradice, a
tak jsme první březnovou sobotu vyrazili z Malého Chlumce na Dobříš. Jedna skutečnost nás však docela zaskočila – překvapil nás velmi vysoký počet účastníků.
Na autobusové zastávce se sešlo 58 dětí a dospělých a jeden pes. I tahle skutečnost přispěla k tomu, že jsme se znovu zamysleli nad tím, proč vlastně akce pro
rodiče dětí z našich oddílů pořádáme. Zejména ve chvílích, kdy rodiče supí do
kopce jako mašinka a ještě uhýbají dobře mířeným ranám banditů, přemýšlejí o
tom také oni.
První důvod je velmi jednoduchý: chceme, aby se rodiče mohli podívat, jak to
v oddíle funguje a jak jejich dítě v oddíle funguje - jestli není uťáplé v koutku nebo
právě naopak. Druhý důvod velmi úzce souvisí s prvním: chceme, aby rodiče měli
šanci poznat ty, kdo jejich děti vedou a koho mohou děti považovat za vzor svého
chování. Nechceme být kdosi schovaný za přezdívkou, který chodí na sraz
v červené bundě. Chceme, aby rodiče věděli, komu svěřují své děti a jaké jsou základní hodnoty, kterými se náš život řídí. Třetím důvodem, proč zveme rodiče na
společný výlet, je naše snaha alespoň trochu poznat prostředí, ze kterého děti
v našich oddílech pocházejí. Můžeme se tím vyhnout mnoha přešlápnutím a nepříjemným situacím, které můžou vyplynout z rozdílného rodinného zázemí. Čtvrtým
důvodem je prostě chuť nabídnou také rodičům trochu zábavy.
Samozřejmě, že ne vždy se všechno povede, ale věřím, že mají smysl akce, na
kterých se potkáváme s rodiči dětí z našich oddílů. Proto bychom rádi pošťouchli
ty, kteří tentokrát zůstali doma, aby se příště nebáli dorazit. A ono nejde jenom o
akce našich oddílů, ale o všechny příležitosti, kdy se můžete seznámit s těmi, kteří
se podílejí na výchově vašich dětí. Nebo vás nezajímá, komu svoje děti svěřujete?
Za vedoucí skautského a tábornického oddílu Klára Sochorová

Drahá Pí,
žijeme v moderní době a ta si žádá moderní postupy, které lidé pojmenovávají pokud možno anglicky. Určitě znáš cizí slova jako mikrofon, reproduktor, senzor, alarm, atd. Měli by je znát i farníci. I v jejich životě se často
vyskytují.
Ale určitě znáš pojem team building. Taky ne? Tento termín se rozhodla naše farnost
uskutečnit. Team building má za úkol budování efektivního týmu s adekvátní spoluprací a
komunikací jeho členů. Často celá skupina lidí podnikne doopravdy nevšední zážitek. Ale
nečekej, že by se naši farníci naživo účastnili rekonstrukce středověké bitvy nebo hromadného seskoku padákem. Vyřešili vše klasicky „po křesťansku“ a na tuto problematiku udělali cyklus přednášek, který nazvali „Farnost? Žité křesťanství v dnešní době“.
Možná bys ale mohla znát zkratku www. Máme nové webové stránky a tak by mě zajímalo, jak moc budou znát správci webu pojem aktualizace. Každopádně se mi stránky moc
líbí, dokonce se v nich uhnízdily myši.
Měj se hezky, zapni si PC, podívej se na www a smsni mi, co na to říkáš. OK?
Tvoje
Mus musculus ecclesiasticus
Šedivka
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Tomáš
Tomáš
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Velikonoce 2009

OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI
PŮST TROCHU JINAK
Postní doba končí. Jakpak jsme s tímto časem naložili? Netroufám si odhadovat, natož soudit. Že máme všichni co napravovat, je jasné. Především sami
sebe. Všímám si, jak moc jsou naše postoje a jednání ovlivněny oceňováním a
chválou, vstřícností, ohleduplností a srdečností těch druhých směrem k nám. Je
to pochopitelné. Je to také správné? Co takhle mírně či více ubrat ve svých nárocích? Kolikrát my sami neumíme hezky pochválit, být milí, vyjádřit svůj nesouhlas
jasně a přitom laskavě.
A není snad někdy lepší strpět náročnost, nesouhlas či výtku? Vždyť kolik
dobrého, užitečného pro nás i pro ostatní může z toho vzejít! Poté, co opadne
náš hněv, rozčílení nebo rozmrzelá reakce, může se často vyjasnit, kde, co a jak
napravit.
Dávno ne všichni, kteří nás chválí, nás mají opravdu rádi, přejí si pro nás
dobro a uskutečňují ho. Dávno ne všichni, kteří jsou příkří, přísní, jsou ti, pro které nejsme dost dobří, kteří se na nás dívají spatra. Pojďme pátrat, zda naše touha po pozitivním hodnocení nepoškozuje naše vztahy k velmi cenným lidem, kteří
jen nesvedou být ohleduplní, laskaví, chválící, jemní a citliví do té míry, aby to
odpovídalo našemu vkusu.
Možná bychom mohli prožít Velikonoce plněji a do našeho života by přibylo
pokoje. Nám jako jednotlivcům i nám jako společenství.
Martina Svárovská
Letos nás postní dobou provázel příběh z Jan 4 o setkání Ježíše se Samařankou u Jákobovy studny. „Živá voda“, o kterou prosí Samařanka Krista, je i pro
nás nabídkou. Pojďme a berme plné doušky (Iz 55)!
Všem přeji postní dny plné radosti z Hospodina,
kvalitně prožité velikonoční triduum a radostné velikonoční období.
P. Michal
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KALENDÁŘ AKCÍ DUBEN – KVĚTEN 2009

Zprávy ze zasedání Pastorační rady dne 11. března 2009
Nová Pastorační rada se sešla na svém druhém jednání v plném počtu a
dala si první důležitý úkol – připravit koncepci farnosti na dalších zhruba 5 let. A
aby to mohla udělat důkladně, bylo rozhodnuto, že tomuto tématu příště věnuje
celé jedno odpoledne. Okruhy podnětů pro toto koncepční zasedání budou: liturgie, společenství a služba v něm, hledání finančních zdrojů, úprava interiéru kostela apod. Ono ne že by se v naší farnosti nic nedělo, ale nic nejde samo od sebe. Je třeba zjistit, co nám eventuelně chybí a co nám možná přebývá a jak to
napravit. Zasedání se uskuteční v neděli odpoledne 17. května a na základě poznatků z našich již fungujících společenství, názorů mládeže i seniorů bude Pastorační rada hledat cestu pro další směřování farnosti. A aby na to nebyla sama,
připravuje se dotazníková akce, aby se každý mohl vyjádřit k dalšímu rozvoji farnosti.
Pastorační rada se usnesla , že oslavíme „svátek sousedů“ - a to doslova
sousedů kolem Pastoračního centra. P. Michal pozve okolní obyvatele na sousedské poklábosení u ohníčku, opékání buřtů a trochu muziky, bude možnost si
prohlédnout budovu PCSvT, seznámit se aktivitami v PC anebo jen tak posedět.
Bude dobré, když to nezůstane jen na P. Michalovi, ale když na to sousedské setkání přijdou i další farníci. Kdy že to bude? V sobotu 16. května asi tak od 16 do
18 hodin. Dobrý nápad.
Těšme se, pojedeme na výlet! Kam a kdy? O prodlouženém víkendu 8. května zajedeme do Milevska a prohlédneme si tam klášter a muzeum. Část trasy budou moci odvážlivci absolvovat pěšmo, ale jinak bude k dispozici autobus.
Podrobný program připravuje člen PR Láďa Svoboda a o všem budeme podrobně
informováni.
Další člen Ivo Salcman byl pověřen Pastorační radou, aby sestavil tým laiků i
odborníků, který by měl připravit podklady k zahájení úprav interiéru kostela Nejsvětější Trojice. Aby věděli, jak na to, poradí se s odborníky na sakrální architekturu, a možná jeden takový externí konzultant přijede a udělá pro všechny přednášku o svých zkušenostech s opravami vnitřního prostoru v našich kostelech.
Nová členka PR Helenka Kylarová informovala o potřebách a názorech naší
mládeže , které získala na základě průzkumu mezi nimi. Dobrý vstup do PR.
Se zajímavými podněty oslovila PR i další nová členka Jitka Urbanová: v našem společenství trochu chybí program nebo aktivity pro osamělé lidi bez zázemí
dětí či užší rodiny . Také upozornila na fakt, že nám padá strop do varhan a je třeba s tím něco rychle udělat a dále vznesla požadavek na digitalizaci seznamu
knih ve farní knihovně; je to prý již v přípravě, což jistě všichni vítáme.
Zdá se, že PR se v dalším období nebude nudit. Má výhodu v tom, že má na
co navázat a zároveň všichni členové dobře vědí, že mohou dobře spolupracovat
s P. Michalem a chápou důležitou potřebu mu v tom rozjetém vlaku naší farnosti
být nápomocni.
Zapsala staronová členka PR Jana Svobodová
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29.3. Ne

9:00 DOBŘÍŠ kostel
10:00 PCSVT

30.3. Po 17:00 PCSVT
31.3. Út

19:30 PCSVT

5.4. Ne

Květná neděle
Koncert G. B. Pergolesi: Stabat Mater
(soubor Podberdensis)
Velikonoční týden – program je na str. 6
DOBŘÍŠ kostel − Modlitba pro město
Celodenní výlet pro děti 6. – 9. tř. (s P. Michalem)
„Kontroverzní otázky“ (kmenové buňky
PCSVT
−
apod.) - přednáška (nejen) pro mládež
DOBŘÍŠ kostel − Eucharistie zaměřená na rodiny
Agapé a vernisáž výstavy fotografií Martina
PCSVT
− Bočka & Dominika Kučery "Jako když prší
na plechovou střechu...."
PCSVT
− Teologická škola
PCSVT
− Hovory o životě z víry
„O židovství v dnešním Izraeli“ – přednášPCSVT
−
kové setkání s Editou Pavlou Hercikovou
Farní výlet - doba a místo bude upřesněno
PCSVT zahrada − Svátek sousedů
DOBŘÍŠ kostel − Muzejní noc, koncert
PCSVT
− Hovory o životě z víry
PCSVT
− Teologická škola
Slavnost Nanebevstoupení Pána
DOBŘÍŠ kostel − Slavení eucharistie
Koncert v rámci májových slavností (souDOBŘÍŠ kostel −
bory VOKS a Podberdensis)
BOROTICE
− Vikariátní setkání dětí (hry, táborák, mše)
PCSVT
− Teologická škola
PCSVT
− Svatodušní vigilie
Slavnost Nejsvětější Trojice – pouť v Dobříši
DOBŘÍŠ kostel − Koncert duchovní hudby
Slavnostní ukončení pastoračního roku za
DOBŘÍŠ kostel −
účasti O. biskupa Karla Herbsta
PCSVT
− Agapé a setkání s O. biskupem Herbstem

16:00 DOBŘÍŠ kostel
5.4. – 12.4.
17.4. Pá 20:00
18.4. So
21.4. Út

19:30

26.4. Ne

9:00
10:00

29.4. St
5.5. Út

19:00
19:30

6.5. St

19:00

8.5. Pá
16.5. So 16:00
20:00
19.5. Út 19:30
20.5. St 19:00
21.5. Čt
18:00
23.5. So
23.5. So
8:30
27.5. St 19:00
30.5. So 20:00
7.6. Ne
19:00
21.6. Ne

− Eucharistie zaměřená na rodiny
− Agapé
Společná kající bohoslužba a svátost smí−
ření (jsou pozvaní další kněží)
Zimní seminář 10: „Jděte do celého světa a
−
hlásejte evangelium“ (P. Michal Němeček)

9:00
10:00

−
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BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2009
9. 4. ZELENÝ ČTVRTEK - Památka ustanovení kněžství a Eucharistie
18.00 Dobříš – kostel : Slavnostní eucharistie
21.00 PCSvT
: Adorace Eucharistie
10. 4.

VELKÝ PÁTEK - Památka umučení a smrti Ježíše Krista
9.00 – 16.00 PCSvT : Možnost adorace Eucharistie
18.00 Dobříš – kostel : Velkopáteční obřady

11. 4.

BÍLÁ SOBOTA – Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Pána
9.00 – 16.00 PCSvT : Možnost adorace Eucharistie
20.30 Dobříš – kostel : Slavnostní velikonoční obřady a eucharistie

12. 4.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA
7.30 Rosovice
: Slavení eucharistie
9:00 Dobříš
: Slavení eucharistie
10:45 Svaté Pole
: Slavení eucharistie
12:00 Dlouhá Lhota : Slavení eucharistie

13. 4

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
9.00 Dobříš
: Slavení eucharistie
10:45 Svaté Pole
: Slavení eucharistie

Pravidelné bohoslužby a pastorace
mimo Velikonoce probíhají až do odvolání podle obvyklého zimního programu
(páteční adorace a slavení eucharistie v Pastoračním centru sv. Tomáše).
Změna bude ohlášena podle vývoje počasí.

Očima kněze
● V pátek 17. 4. bychom rádi zopakovali Modlitbu pro město. Zvu na tuto modlitbu a také vás prosím, abyste tento pokus o nabídku modlitby širší veřejnosti nesli
ve svém srdci před Boha a vyprosili této misijní nabídce požehnání.
● Zcela neplánovaně nám Česká biskupská konference připravila jednoduchý dotazník o skladbě účastníků bohoslužeb v ČR, který se bude zatrhávat 19. dubna
na všech bohoslužbách v České republice. Prosím, abyste přijali tuto snahu církevních představitelů s trpělivostí.
Velice děkuji!
P. Michal
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Duchovní obnova
První postní víkend mi bylo dopřáno strávit s dobříšským spolčem a O. Michalem ve Hvozdnici kousek od Mníšku. Coby student, napůl žijící mezi Pískem a Prahou, jsem na žádné podobné akci od svého nástupu na vysokou školu nebyl. Těšil
jsem se, ačkoliv obvykle patřím spíše k těm hledajícím každou příležitost k výmluvě,
proč na tu či onu podobně zaměřenou akci nejet. Proto jsem byl velice vděčný za
nabídnutou příležitost strávit víkend takto.
Takže jsem v pátek seděl v červené felicii, která s dalšími auty odjížděla od
Pastoračního centra sv. Tomáše, a netušil ani v náznaku, co nás všechny čeká. Za
tmy jsme se po chvíli ubytovávali v podkroví evangelické fary, seznamovali se se
zdejší paní farářkou a večeřeli.
Osa celého programu ležela v části čtvrté kapitoly
Janova evangelia, rozmluvě se samařskou ženou a na
nepokreslené či nepopsané čtvrtce.
„Nakresli studnu, ať je v ní to, co můžeš Ježíšovi,
tázajícímu se tebe jako té samařské ženy, nabídnout a
dát,“ tak nějak volně překládám slova zazněvší prvního
večera. Přiznám se popravdě, sám valně nekreslím, a
proto se mě zmocnily obavy. Nakonec jsem psal, skládal
útržky slov do obrazců a po dlouhé době se tak v jádru
modlil méně formálně. Byla radost sledovat ty, kteří dovedou s barvami nakládat lépe a používají je stejně samozřejmě a možná obratněji, než je mnohdy nakládáno s
řečí.
Na druhý den jsme pokročili jak v Samařančině příběhu, tak v obraze - ke studně měl přistoupit Kristus. Jak? A opět je to na každém z vás. Odpoledne jsme se vydali na krátkou procházku (okolí Hvozdnice je docela jiné než naše po jihočesku mírně zvlněné kopce s rybníky) a k večeru se opět vrátili k našim výtvarným počinům,
na jejichž základě jsme provedli jistou sebereflexi, předloženou na papíře. Mše. Společná modlitba večer. A ráno se sbalit a k brzkému odpoledni jet.
Odjíždělo se jistě nám všem se smíšenými pocity. Že bychom tu ještě chvíli, na
okamžik, rádi byli, ještě jednou seděli u papíru a dávali do něj něco jinačího než pouhou studnu. A že na tohle nesmíme zapomenout - po vleklých večerech zamořených
školou, po večerech pachtících se po neustálých důkazech a výsledcích, tu ty tři dny
byly jako modlitba bez korekcí a zoufalství. Musím uznat, že jako možnost přípravy
na postní dobu, období čekání na příchod Pána, to jistě přišlo nám všem velmi vhod.
O. Michalovi patří velký dík za připravený netradiční a zároveň osvěžující program.
Václav Boček
Redakční rada Tomáše:, Michal Klimt, Helena Kylarová, Dr. Josef Musil (šéfredaktor),
P. Michal Němeček, Mgr. Klára Sochorová, Jana Svobodová, Vladimír Šafář, Ing. Bára
Šafářová, Ing. Ivan Riziky.
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Hospodaření za rok 2008
Dobříš
kostel

Dobříš
PCSvT

Počáteční stav na účtech
Pořízený majetek (auto)
Materiál
Energie
Provoz auta
Provoz kanceláře (tel.,pošta..)
Náklady na kulturu
Opravy a udržba budov
Daně a poplatky
Sbírky odeslané na diecézi
Ostatní výdaje

132 153
250 820
40 512
32 985
23 823
19 370
0
22 604
2 490
52 882
68 484

143 591
10 990
15 178
67 742
0
19 236
42 483
22 760
205
0
6 591

5 265
0
1 441
36 249
7 537
5 102
0
58 307
0
13 526
1 597

246 585
0
1 630
19 879
7 536
6 753
0
1 732 288
604
23 590
4 405

32 119
559 713
0
261 810
1 984
60 745
5 195
162 050
7 535
46 431
2 721
53 182
0
42 483
1 540 1 837 499
0
3 299
9 876
99 874
1 520
82 597

NÁKLADY CELKEM

513 970

185 185

123 759

1 796 685

30 371 2 649 970

Příjmy z pronájmů
Úroky
Sbírky
z toho
sbírky řádné neúčelové
sbírky účelové
Přijaté dary a příspěvky
z toho
dary - trvalé příkazy
dary - jednorázové
dotace od státu
dotace od obcí
Ostatní příjmy

11 203
170
138 593
110 279
28 314
348 932
19 200
20 500

91 988
129

65 345
153
41 320
33 252
8 068
1 609 382

0
78
33 798
27 992
5 806

206 580

221 439
75 850
63 600
20 000
25 000
36 989

33 000
40
51 662
44 336
7 326
108 797
4 800
20 500

VÝNOSY CELKEM

498 898

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Konečný stav na účtech

-15 071
117 082

POLOŽKA

Rosovice

Svaté
Pole

83 497

29 000
120 000
50 000
1 410 382

313 556

193 499

1 716 200

128 371
271 962

69 740
75 005

-80 485
166 100

Dlouhá CELKEM
Lhota

Náklady:
● Pořízený majetek – jedná se zejména o nákup nového auta Fabia
za 239 705 Kč, cca z 80% pokrytý z pojistného plnění za odcizení
původního vozu.
● Materiál – jde především o nákup kancelářských potřeb, čisticích
prostředků, bohoslužebných potřeb, knih, novin a časopisů.
● Provoz auta –(benzin, údržba a opravy) – rozpočítán na 6 dílů: 3
díly na farnost Dobříš a po 1 dílu na ostatní.
● Ostatní výdaje – v 1. sloupci je částka, kterou farnost vrátila jako
nevyužitou dotaci na venkovní osvětlení kostela (realizovalo město).
Příjmy:
● Trvalé příkazy – jde o pravidelné měsíční dary formou trvalých
příkazů. Tento způsob umožňuje odečíst dar při ročním vyúčtování
daní.
● Dotace od státu (a kraje) je vázána na opravu kostela ve Svatém
Poli.
● Ostatní příjmy – zahrnují plnění pojistky za krádež auta, grant na
opravu kostela sv. Alžběty ve Svatém Poli, dále dary od firem a
neznámých dárců a příspěvky na Tomáše a Katolický týdeník.
Z tabulky vyplývá, že v roce 2008 činily náklady na provoz Pastoračního
centra a všechny kostely celkem asi 2 650 000 Kč a výnosy celkem
2 757 000 Kč.

1 000
33 876 2 756 029
3 505
35 624

Předkládáme vám zkrácený přehled nákladů a výnosů za uplynulý rok
2008. Krátké vysvětlení k některým položkám:

Co k tomu dodat? Asi jenom to, že financovat roční náklady na chod
farností, provozu kostelů a aktivit pastoračního centra není jednoduchá
záležitost a bez vašeho finančního přispění a ostatních konkrétních či
bezejmenných dárců bychom to nezvládli.
Za to vám všem patří „zaplať Pán Bůh“.
Ivo Kylar a P. Michal Němeček

106 059
665 772
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