25.3. Čt
26.3. Pá
27.3. So
29.3. Po
31.3. St
1.- 5.4.

Slavnost Zvěstování Pána – den modliteb za nenarozený život
18:00 DOBŘÍŠ
− Slavení eucharistie
19:00 PCSVT
− Setkání mládeže „Spolčo“
15:00 PCSVT
− Kurz pro lektory (Irena Pulicarová - Hamzová)
17:00 PCSVT
− Příležitost ke svátosti smíření až do večerních
hodin (s účastí dalších kněží)
18:00 EVANG.
− Ekumenická bohoslužba
KOSTEL
Velikonoce - bohoslužby podle oznámení

Drahá Pí,
tak za sebou máme Vánoce, dárky jsou rozbalené a snědené,
nový rok je už pomalu starý, ale sněhu pořád přibývá a přibývá. Naproti tomu u nás ve farnosti jako by se nechumelilo. Na
zimní spánek si (kromě skautek) nikdo nehraje, všichni jsou čilí,
až je to neuvěřitelné.
V největším pohybu je nyní změna podoby vnitřností kostela. Začalo to pobatikovanými oltáři, ambonem a kněžskými rouchy a končí to plány na přestavbu celého interiéru kostela. Jsem opravdu zvědavá, jak to dopadne,
jestli z kostela vznikne pěkný prostorný pelíšek nebo ohromný „myšmaš“. Názory farníků se různí, nejtěžší bude odborně vybrat ty vnitřnosti, které budou
užitně i kulturně funkční po dlouhá desetiletí a moje „prapramyšátka“ z nich
nebudou mít jen srandu.

Tomáš
Tomáš
Březen 2010
201002-09
OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI

Číslo 89

NAŠE SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ
O tom, že nejsme uzavřená skupina, která se schází v Pastoračním centru
sv. Tomáše vždy v pondělí od 14. hodin, svědčí hlavně ta skutečnost, že se nás
schází stále více.

Máme moc šikovné varhaníky, pěkně hrajou při mši a jeden z nich v neděli
dokonce zahraje i pro radost lidem hned potom, co mše skončí. Je to velká
radost mít vnímat varhany nejen jako doprovodný nástroj ke zpěvu.
V kostele nezahálejí ani obchody. Na konci některých mší si u nás můžeš poslechnout pár krátkých reklamních spotů na knihy s křesťanskou tématikou.
Asi můj malý myší mozeček nerozumí Písmu, ale mám pocit, že se tam Ježíš
snaží l přesvědčit lidi, že chrám jeho Otce je určený k něčemu jinému.
Největší uskutečněná akce byla v poslední době ekumenická bohoslužba s
následnou vernisáží a společenským večerem. Byl to hezký večer na kterém
jsme se setkali s evangelíky z Dobříše. Škoda, že nemají v jejich kostele myši.
Jak vidíš, rozhodně se tu nenudíme, Měj se hezky, rozhodně se neukládej k
zimnímu spánku a radši vyraz někam na návštěvu.
Tvoje do roztrhání aktivní
kostelní myš Šedivka
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Začínáme modlitbou desátku růžence. Společně prožitá modlitba působí jinak, než když se člověk růženec modlí sám. Najednou jsou i velké problémy
menší, zajiskří naděje a přichází tak citelná radost.
Potom uvaříme čaj, kávu, většinou máme i nějakou upečenou dobrotu
k tomu. Získáme tak i vyzkoušené recepty. Důležité ale je, že jsme spolu a že
mezi sebou hovoříme.
V té době je také otevřená farní knihovna. Většinou si půjčujeme knihy, které nám doporučí naše skromná, i když moudrá a nejpilnější čtenářka Míla Kulandová.
Str. 1

KALENDÁŘ AKCÍ ÚNOR - BŘEZEN 2010
Na pozvání k nám také přichází s přednáškou a videozáznamem ze svých
cest pan ing. Hádek. Tím se opět utvrzujeme, jak krásná místa jsou v naší zemi.
Těšíme se na jaro a na to, že budeme podnikat půldenní cesty do okolí Dobříše. Plánujeme výlet na celý den do Písku. Tak nestojí to za to se k nám přidat?
Marie Dragounová a Marie Vyhnálková

Pokyny pro lektory
• Doma text pročíst, promyslet, promeditovat.
• K 1. čtení vystartovat k ambonu hned po vstupní modlitbě, být na místě v okamžiku,
když Michal končí úvod ke každému čtení.
• Číst vždy i nadpis, tedy o jaký text jde, např. čtení z knihy proroka Izaiáše, čtení z 1.
listu apoštola Jakuba apod.
• Číst zřetelně, nahlas, ne rychle, mikrofon musí směřovat k ústům.
• Po přečtení textu udělat malou pauzu, pak opět zřetelně a ne chvatně uzavřít větou
„Slyšeli jsme slovo Boží“ s pohledem na lidi v lavicích.
• Na 2. čtení se vypravit hned po posledním žalmu, být na místě, když Michal pronáší
úvod ke 2. čtení.
• Přímluvy si vyzvednout a pročíst včas; jsou k dispozici v sakristii a také v ambonu.
Ještě lépe je vyzvednout si je během pátku a přidat nějaké vlastní. Myslet na to, že
přímluvy při křtu dětí jsou dány, je třeba je ale v detailech upravit (jména, použití jednotného či množného čísla) a event. přidat nějaké aktuální.

•

•

Ke čtení přímluv se dostavit k ambonu hned po Kredu, aby se navázalo bez prodlevy
na úvod, který pronáší kněz. Při křtu jsou přímluvy na začátku křestního obřadu, tedy
hned po homilii.
Je dobré po přečtení přímluv chvíli počkat v presbytáři stranou od ambonu, aby bylo
vidět na kněze, který přímluvy zakončuje. Pak odejít s úklonou čelem k oltáři. Tutéž
úklonu provést vždy i při vstupu do presbytáře. Není třeba úklony před svatostánkem
během mše.
Martina Svárovská

Víme, co se děje v našem městě?
Je velmi sympatické, když na vysloveně farní akci potkáme pana starostu. A nejen na té
společenské rovině, potkáme se s ním i na některých bohoslužbách. Svědčí to o tom, že
město pokládá nás křesťany a celé naše společenství za důležitou součást.. A co my? Jak
sledujeme dění v našem městě.? Já a ing. Martin Musil jsme zvolení zástupci, je jistě naše
povinnost se aktivně veřejného dění účastnit, ale bohužel postrádám zájem našeho společenství na aktivitách města a na jednáních městského zastupitelstva. Myslím, že je to škoda. Jistě, stačí si přečíst Dobříšské listy, kde jsou občané pravidelně o dění na radnici informováni, ale přesto si myslím, že osobní účast, ať s kritikou nebo pochvalou či jen s
osobním zájmem, je nezastupitelná. A nejedná se jen o zasedání zastupitelů, jsou různá
veřejná projednávání, kdy vedení města má opravdu velký zájem slyšet názor svých spoluobčanů. Na podzim půjdeme opět po čtyřech letech ke komunálním volbám. Je dobré vědět, co od města chci, ale také to, co mohu reálně očekávat. A právě k tomu slouží vzájemný kontakt. Takže toto mé povídání je jakousi výzvou k většímu zájmu a účasti na městských aktivitách pro naše společenství, pro každého z nás.
Jana Svobodová
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14.2. Ne 16:00 PCSVT
− Setkání manželů II
17.2. St
Popeleční středa
18:00 DOBŘÍŠ
− Eucharistie s udělováním popelce
19.2. Pá 19:00 PCSVT
− Setkání mládeže „Spolčo“
21.2. Ne 9:00 DOBŘÍŠ
− Eucharistie zaměřená na rodiny
10:00 PCSVT
− Agapé
16:00 PCSVT
− Setkání manželů I
22.2. Po 20:00 PCSVT
− Duchovní večer mužů
23.2. Út 19:30 PCSVT
− Seminář NANOVO – duchovní obnova
1. „Dar vykoupení v Kristu“ (P. Michal Němeček)
24.2. St 19:00 PCSVT
− Setkání katechetů příbramského vikariátu
26.-28.2.
− Víkendová duchovní obnova pro mládež
28.2. Ne 16:00 PCSVT
− Setkání „Odpadlíků“
2.3. Út 19:30 PCSVT
− Seminář NANOVO – duchovní obnova
2. „Víra a modlitba“ (P. Lev Eliáš)
3.3. St 19:30 PCSVT
− Tomáš Chlebeček: Jaderná bezpečnost (přednáška a diskuse)
4.3. Čt 15:00 PCSVT
− Bohoslužba slova pro mladší školní děti
6.3. So 17:00 PCSVT
− Daniela Doubková: Výtvarná díla z papíru –
vernisáž výstavy
9.3. Út 19:30 PCSVT
− Seminář NANOVO duchovní obnova
3. „Rozhodnutí pro Krista“
12.3. Pá 19:00 PCSVT
− Setkání mládeže „Spolčo“
13.3. So 9:30 DOBŘÍŠ
− Brigáda na úklid kostela
14.3. Ne 16:00 PCSVT
− Setkání manželů II
15.3. Po 20:00 PCSVT
− Duchovní večer mužů
16.3. Út 19:30 PCSVT
− Seminář NANOVO – duchovní obnova
4. „Cesta odpuštění, modlitba za osvobození a
uzdravení“
17.3. St 19:00 PCSVT
− Setkání pastorační rady
19.3. Pá 18:00 PCSVT
− Eucharistie ke svátku sv. Josefa
19:00 PCSVT
− Setkání mládeže „Spolčo“
19.- 21.3.
Víkendová duchovní obnova pro „Odpadlíky“
21.3. Ne 9:00 DOBŘÍŠ
− Eucharistie zaměřená na rodiny
10:00 PCSVT
− Agapé
16:00 PCSVT
− Setkání manželů I
23.3. Út 19:30 PCSVT
− Seminář NANOVO – duchovní obnova
5. „Dar oživujícího Ducha“
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Pomozte své farnosti !
S bilancí u příležitosti konce roku i farnost bilancuje svou finanční situaci. Za podpory
sponzorů i soukromých darů od vás, farníků, se daří plnit úkoly, které si ekonomická i pastorační rada vzala za cíl. Řadu věcí se podařilo uskutečnit: především je to ve Svatém Poli
oprava vnějšího pláště a střechy (za 2 930 011 Kč), nové mříže (přelom roků 2008/2009) a
úprava zahrady kolem kostela. V Dobříši jsme za mohutné podpory města vybudovali nové
hřiště z dotace ČEZu (téměř milion korun). Díky dotaci se podařilo opravit shnilý strop v oratoři
na Dobříši (87419 Kč), takže po uklizení bude místnost sloužit dětem.Dotace na kulturní akce
od Města Dobříš a Ministerstva kultury dosáhly téměř 50 000 Kč.
Nicméně mnohé cíle na své uskutečnění stále čekají: především oprava střechy a okapů
na kostele v Dobříši. Rádi bychom také zadali architektonický návrh či studii úprav interiéru
dobříšského kostela, zakoupili dostatek zpěvníků, zvláště pro vesnice,... Mnoho věcí volá po
opravě či řešení. Bohužel se to neobejde bez vašeho přispění, a tak vás prosím, abyste zvážili
možnost přispět na tyto projekty.
Dary mohou být dvojí:
A. Příspěvky od organizací
Organizace, kde jste třeba zaměstnanci, vytváří zisk a zvláště před koncem roku má na
účtu dostatek prostředků, které dá raději na obecně prospěšné věci a bude vědět, pro co to je,
než aby se tyto prostředky dostaly do nepřehledného daňového systému státu, kde rozhodně
není vidět, kde skončí a jak efektivně jsou investovány.
B. Dary od fyzických osob
I zde je možno přispět daňově výhodnějším způsobem než anonymně penězi do kasičky.
Je možné si dar odečíst od daňového základu.
Od základu daně z příjmů lze odečíst hodnotu darů fyzickým osobám i právnickým osobám
se sídlem na území ČR - mimo jiné i na náboženské účely pro registrované církve a náboženské společnosti. Úhrnná hodnota darů musí u dárců - fyzických osob přesáhnout 2% ze základu daně nebo musí činit alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu
daně. U dárců - právnických osob musí hodnota daru činit alespoň 2 000 Kč a v úhrnu lze
odečíst nejvýše 5% ze základu daně. Farnost pak vystaví každému písemnou darovací
smlouvu a dále potvrzení o předání daru obdarovanému (není-li příslušné potvrzení již obsaženo v darovací smlouvě).
Pokud byste se rozhodli přispět cestou platby přes bankovní účet, uvádíme číslo účtu farnosti a především jednotlivé variabilní symboly:
Číslo bankovního účtu farnosti u GE Money bank v Dobříši je pro Dobříš:
317737684/0600; Rosovice: 172240799/0600; Svaté Pole a Dlouhou Lhotu: 172232342/0600.
Variabilní symbol určuje Váš úmysl na co přispět (abychom mohli sledovat příjmy a náklady po jednotlivých farnostech). Variabilní symbol je následující:
901 pastorační centrum a veškerá pastorační činnost (přednášky, duchovní akce, obnovy,
koncerty atd.)
902 kostel Dobříš – provoz
903 oprava kostela v Dobříši
904 kostel Svaté Pole - provoz a opravy
907 kostel Rosovice - provoz a opravy
906 kostel Dlouhá Lhota - provoz a opravy
Jako specifický symbol můžete dosadit pro kontrolu prvních šest číslic rodného čísla nebo
po domluvě i jiné číslo, příp. IČO u organizací.
P. Michal Němeček
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Prosby
„Proste a bude vám dáno“ říká Kristus a zřejmě to myslí smrtelně vážně. Jestliže to Pán
myslel vážně, pak máme v rukou velkolepý nástroj, jak pomoci mnoha lidem a v řadě situací.
Už v Novém zákoně nacházíme výzvy k modlitbě nejen za sebe a své starosti, ale za spásu
celého světa. Výzvy k modlitbě za druhé najdeme např. v Ef 6,18n, 2 Kor 1,11,… Z toho také
vyšla obnovená liturgie, když se po koncilu objevila v řádu mše svaté „modlitba věřících“ neboli
lidově přímluvy. Je zařazena na konec bohoslužby slova jako reakce na čtení Božího slova a
jeho aktualizaci v homilii.
Ve starověku se jednalo o témata (nikoli zformulované modlitby), která přednášel jáhen a
věřící na to reagovali ve chvilce ticha vlastní modlitbou. Každou jednotlivou výzvu zakončil
kněz shrnutím (kolektou) a věřící přidali své „amen“. Tak se to opakovalo u každého tématu.
Tato forma se nám dochovala ve velkopátečních prosbách.
Modlitba přímluv mne dlouhodobě trápí. Přál bych si, abychom tuto část liturgie vyplnili
skutečnými bolestmi, které se týkají světa, ať již blízkého či vzdálenějšího, které nám ale
nejsou lhostejné. Proto se snažím na každou neděli připravit přímluvy aktuální. Někdy se to
podaří více, někdy méně. Často se inspiruji z prací J. Rückla nebo B. Vraného
(http://bolekvrany.wordpress.com/category/primluvy). Přesto mi ale chybí podstatná část celého snažení. Chybí mi propojení mezi vámi – věřícími a liturgií. Proto bych velice uvítal, kdybyste mohli své náměty, témata, třeba i neformulované do přesné fráze, posílat vždy k aktuální
neděli. Myslím, že by se to dalo udělat docela jednoduše, když na e-mail pastoračního centra
(pcstomas@volny.cz) pošlete do čtvrtečního večera své náměty. Máme tak vždy pátek na to,
abychom zkusili z přímluv vybrat a zformulovat to, co vám skutečně leží na srdci.
Zkusme to, možná se nám tato část liturgie stane velice osobní a blízkou a především
můžeme svojí modlitbou pomoci v řadě situací.
P. Michal

Výsledky Tříkrálové sbírky 2010
Letošní tři králové to vůbec neměli jednoduché. Konečně se ozvala pořádná zima, koledníci museli brouzdat sněhem a královské koruny, jak známo, moc nehřejí. Zato nás všechny
ale může hřát vědomí, že přes veškeré finanční problémy a stále útočící finanční krizi byli lidé
štědří a ochotně přispívali do kasiček. A koledníci krásně zpívali známou koledu a odměnu si
tedy plně zasloužili.
Celkem se letos v dobříšských farnostech (a k tomu letos v přidruženém Obořišti) vybralo celých 80 000 Kč. Je to opravdu úctyhodná částka. V Dobříši a Staré Huti se vybralo 34 066
Kč, ve Svatém Poli spolu s Budínkem 14 713 Kč, v Rosovicích 11 093 Kč, ve Dlouhé Lhotě
vykoledovali 11 380 Kč a v Obořišti 8 748 Kč.
Letošní sbírka v naší arcidiecézi bude využita na stavební úpravy v charitním domě pro
seniory v Mukařově, bude podpořen provoz Azylového domu sv. Terezie v Karlíně, podpoří se
chudé děti v Bělorusku (ve spolupráci s místními charitami) a také bude podpořena stavba základní školy pro 400 žáků v Ugandě-Kitule.
Dobříšská charita by měla získat z vybrané částky 65% a jsme připraveni podpořit tak
jako loni rodiny i jednotlivce ve ztížené finanční situaci, zdravotně postižené dle jejich potřeb,
podpoříme aktivity ve farnosti zaměřené na děti. Již několik let financujeme vzdělání holčiček z
Ugandy a z Indie; obě nám píší dopisy, víme o jejich výsledcích. V neposlední řadě chceme
dále podporovat provoz Azylového domu sv. Ludmily pro matky s dětmi v Mokrovratech.
Chtěla bych poděkovat všem našim koledníkům, kteří věnovali svůj volný čas pro
dobrou věc. Především ovšem můj dík patří všem, kdo přispěli do letošní Tříkrálové sbírky s
důvěrou, že tyto finanční prostředky budou využity na správných místech.
Deo gratias.
Jana Svobodová, ředitelka FCH Dobříš.
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POLOŽKA
Počáteční stav

Dobříš
kostel

Pastorace
a PCSvT

Rosovice

Dlouhá
CELKEM
Lhota

124 331

284 302

Pořízený majetek

26 793

16 835

Materiál

77 388

17 344

4 539

3 436

Energie

29 284

109 400

29 414

Provoz auta
Provoz kanceláře
(tel.,pošta..)
Náklady na kulturu

10 449

0

10 436

18 279

26 783

6 178

Opravy a údržba budov
Daně a poplatky
Mzdy
Odeslané sbírky a dary
Ostatní výdaje
NÁKLADY CELKEM

76 011

Svaté
Pole
167 622

37 185

5 085

48 713
1 090

103 797

10 874

5 958

184 931

10 441

10 688

42 014

11 560

3 292

66 092

69 591
106 396

49 214

2 964

284

689 451

69 591
47 695

2 763 143

1 587

770

2 968 035
4 018

8 453

1 115

1 774

659

111 067

21 848

19 007

16 273

168 195

1 644

1 057

4 346

1 645
392 718

289 452

121 225

2 827 733

40 604

3 671 732

751

91 645

36 000

27 415

1 630

157 441

Úroky

87

75

34

64

29

290

Sbírky

139 478

49 091

49 941

35 671

274 181

z toho sbírky řádné neúčelové

106 481

37 020

41 988

24 333

209 822

32 997

12 071

7 953

11 338

64 359

399 980

Příjmy z pronájmů

sbírky účelové
Přijaté dary a příspěvky

314 657

218 035

49 649

z toho dary trvalé příkazy

19 100

55 900

4 800
44 849

dary jednorázové

79 800

216 557

115 135

dotace od státu

50 000

20 000

70 000

dotace od obcí

29 000

27 000

56 000

14 515

7 346

3 453

2 533 876

469 488

317 101

138 227

3 011 276

37 330

3 973 423

76 770

27 649

17 003

183 543

-3 274

301 691

201 101

311 951

93 014

351 165

33 911

991 142

Ostatní příjmy
VÝNOSY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK
Konečný stav

399 980
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JAK JSME HOSPODAŘILI
V ROCE 2009
Počátečný stav je poněkud odlišný od
konečného stavu 2008 (viz Tomáš č. 84).
Je to dáno podvojným účetnictvím, které
musí zahrnout do roku i položky, které přijdou s velkým zpožděním (konečné vyúčtování plynu,…).
Výdaje:
Pořízený majetek zahrnuje opravu ozvučení kostela v Dobříši, nové dětské lavičky, vchod na půdu 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:
Dotace od státu (a kraje) je vázána na
vybavení oratoře v Dobříši.
Ostatní příjmy – zahrnují prodej cesty ke
hřbitovu na Dobříši a především čerpání
úvěru na opravu kostela ve Svatém Poli.
Teprve v těchto dnech (po dokončení a
vyhodnocení) byla dotace z EU převedena
na náš účet a úvěr zaplacen.
V nelehké situaci, kdy svět postihla ekonomická krize a kdy jsem měl obavu o
chod našich farností, jsme obstáli. Podařilo se milou shodou okolností dokončit etapu velké opravy kostela ve Svatém Poli,
která by ale měla pokračovat. Podařilo se
znovu nastartovat opravu interiéru dobříšského kostela, byť jen prvními krůčky,
máme nádherné hřiště u PC. Za to Vám
patří velký dík!
P. Michal Němeček

Jsme lakomí ?
Po delším uvažování jsem
se rozhodla, že svým článkem přispěji do občasníku
Tomáše. Dost jsem přemýšlela, čím je způsobeno,
že při posledních dvou vyhlášených sbírkách (Tříkrálové a na Haiti) je podíl finančního příspěvku věřících z dobříšského kostela
na celkově vybrané částce
pouze zhruba třetinový. A
kladu si otázky, na které
neznám odpověď.
Jedná se o naši zapomnětlivost? Pokud ano, dá se to
změnit následným dodáním
peněžního obnosu přímo
do rukou odpovědné osoby
v Pastoračním centru.
Jak je možné, že na vesnicích s převahou lidí důchodového věku a s podstatně
nižším počtem návštěvníků
kostelů je vybraná částka
několikanásobně vyšší?
Přispívají í ze svého nedostatku jako chudá žena
z Písma a my dobříšští malou částkou ze svého nadbytku?
Je to lakomství?
Proč se při různých přírodních pohromách obracíme
k Bohu a prosíme za lidi
postižené touto katastrofou? Je to proto, že je to
jednoduché, protože se to
sluší a patří a hlavně nás to
nic nestojí? Myslíme to, za
co se přimlouváme, upřímně?
Marie Šafářová
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