Drahá Pí,
dovol, abych ti nejprve popřála vše nejlepší k Tvým nedávným narozeninám. Ani jsem netušila, jak úctyhodného věku
ses dožila. Přeji ti hlavně to zdravíčko. Nastraž své staré oči,
protože za poslední dobu se odehrály opravdu velmi zajímavé věci.
Už jsem se nemohla dočkat až ti povím tuto novinu. Pořádně si sedni, toto bude opravdu zajímavé i pro vás starší, co už jste zažili, jak sami říkáte, vše. Michal Němeček se veřejně přiznal, že má dvě děti! Na vlastní uši jsem to slyšela, jak v neděli k textu o marnotratném synu říká: „Vrátíme se k mému staršímu
synovi“ Myslím, že v rámci dobrých vztahů ve farnosti, by měl své syny ukázat
veřejnosti a neschovávat je.
Skončil dlouhodobý cyklus úterních přednášek v Pastoračním centru. Připadalo mi, že se na celý večer stává Dobříš středem světa, protože se sem sjížděli
lidé z širokého okolí, z míst o kterých jsem ani nikdy neslyšela.
Měj se hezky a pamatuj, že stáří ti nabízí možnosti v mládí nepředstavitelné.
Tvoje mladá dobříšská myš Šedivka

Stručně z Pastorační rady (leden a březen 2010)
Na posledních dvou zasedáních se řešila tato hlavní témata:
! Jak zohlednit činnost farnosti v číslech? Příjmy i výdaje farnosti máme pěkně v kolonkách a v tabulce, ale tato suchá čísla málo vypovídají o tom, kolik potřebujeme na vlastní
pastorační činnost. A zdá se, že toto vytáhnout z čísel nebude nijak jednoduché. Nakonec
pastorační rada souhlasila, aby se objevila nová kolonka ve vyúčtování, která by měla vyjadřovat nejen spotřebu a výdaje, ale především činnost v různých oblastech (koncerty,
přednášky..) a náklady na ně.
! Hledáme nové logo: co nás spojuje? Tedy Dobříš, Svaté Pole, Rosovice a Dlouhou
Lhotu. Jakou společnou grafickou symboliku bychom zvolili pro tyto čtyři obce? To bude
úkol pro členy PR, předat své návrhy. Na jejich základu profesionální grafik může navrhnout nové logo, které by vyjadřovalo naši pospolitost. PR se rozhodla zadat požadavek na
takové logo, které bude charakterizovat mladé a živé společenství.
! Také skupina zabývající se budoucí změnou interiéru kostela nezahálí a jednání začínají směřovat k návrhu projektové dokumentace.
! Opět pojedeme na výlet. Kam? Tentokrát by to měl být klášter Kladruby a okolí a
možná navštívíme i "Hruškovu zahradu" v Plzni. A kdy ? 8. května t.r.
! Rada se také zabývala, zatím jen orientačně, přípravou na oslavu výročí příchodu sv.
Cyrila a Metoděje.
Zapsala J. Svobodová

Redakční rada Tomáše: Michal Klimt, Helena Kylarová, Dr. Josef Musil (šéfredaktor),
P. Michal Němeček, Mgr. Klára Sochorová, Jana Svobodová, Vladimír Šafář, Ing. Bára
Šafářová, Marie Vyhnálková.
Tomáš a Tomík na webu (barevně): http://www.farnostdobris.cz/
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VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ
Svatý Jan ve svém evangeliu začíná líčení
o událostech Velikonoc vyprávěním o
umývání nohou. Na tuto velice silnou scénu navazuje dlouhá řeč při poslední večeři. A právě v tomto kontextu Pán Ježíš říká: Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh
byl oslaven v něm! (Jan 13, 31). On ale
ještě není oslavený vzkříšením! Vždyť 13.
kapitola nás uvádí do hluboké noci Zeleného čtvrtku! Je to okamžik, kdy Jidáš vyšel z večeřadla. Chvíle zrady, okamžik
možná největší Kristovy bolesti při pohledu na své ůsobení. Ten nejbližší
ho zrazuje…
A právě teď je oslaven Syn člověka?
Ano, Bůh vítězí právě tam, kde naše plány ztratily řešení. Bůh se
oslaví nejlépe tam, kde lidské možnosti končí. Vzkříšení, které okusí
apoštolové až za několik dní, bude viditelným důkazem toho, co jim
již nyní Pán klade na srdce.
A proto vám přeji k letošním Velikonocům zážitek Boží moci, která
prostoupí jakoukoliv temnotu, slabost, či úsilí a nasazení se. Ať
oslavený Kristus je i Vaší slávou a radostí.
Požehnané Velikonoce!
P. Michal Němeček
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Seminář „NANOVO- duchovní obnova života s Kristem“
tento týden skončil.
Jaký byl? Dobře připravený, hojně navštívený (průměrně cca 85 účastníků), akorát
dlouhý, motivující mnohé, možná všechny. Byl tedy užitečný? Pravím za sebe: ANO. Písemných reakcí, vyžádaných při prvních třech setkáních, bylo celkem 32. Všechny jsou zajímavé. Vyplývá z nich to, že jejich autoři a autorky byli ,,zasaženi“, že se tu prostě nenudili
ani nerozladili. Nedošla žádná odmítavá, silně kritická reakce. Takové buď nebyly nebo zůstaly v myslích jejich nositelů. Škoda, že se nevyjádřilo ještě víc účastníků. - Je potěšitelné,
že přicházeli a přijížděli lidé mladí i starší, většina samozřejmě z našeho farního společenství, ale také např. ze Slivice, Nového Knína, Mníšku a Štěchovic.
Přednášející P.Michal Němeček, P. Lev Eliáš a P.Michael Špilar
nás postupně vedli od ,,otevření očí
pro Boha“ přes ozřejmování naděje, pro kterou žijeme, přes osvobození od svázanosti vnitřními zraněními k obnovení svého rozhodnutí
pro Krista. Při posledním setkání
nám P. Adrián Zemek chtěl ukázat,
jak je možno s Kristem být v každém momentu svého životu a jít
cestou pokoje.
Velký prostor byl věnován společné spontánní modlitbě chválou, děkováním i prosbou.
Duch dozajista působil, šlo to až překvapivě dobře. Přímluvné modlitby při posledním setkání byly pro nás velmi neobvyklé. Čtyřikrát za sebou utvořili lidé s podobným posláním ve
společenství skupinu a všichni ostatní se za ně přimlouvali.
Nejprve za ty, kteří někoho doprovázejí, učí, vedou, ošetřují, pak za ty, kteří mají na
mysli rodičovské úkoly a vztahové těžkosti, pak za ty, kteří se rozhodují, kam a jak se v životě vydat, co vzít za své v našem společenství a nakonec za ty, kteří vidí svou velkou úlohu v
modlitbě, v přímluvách za druhé. Věřím, že mnozí z nás našli či najdou posilu pro to, co pro
druhé i pro sebe chtějí dělat. Jsme za to P. Zemkovi i našemu P. Michalovi vděční.
Po všechny večery nás velmi mile a citlivě provázeli na kytaru, flétnu a basu Jitka Urbanová, Hanka Dudíková s dcerou Terezkou a David Zirhut. P. Špilar si na třetí večer přivezl muzikanty a zpěváky s sebou ze Stodůlek. Promítání textů na plátno pomohlo naší
účasti na zpívaných chválách. Možná byly některé části večerů pro někoho moc dlouhé,
možná si někteří nevěděli rady s hledáním a nacházením nějakého svého vnitřního zranění,
které by potřebovalo uzdravit. Mohli jsme ale v této chvíli zcela jistě prožít ticho, přítomnost
Ducha či příležitost prosit o zásah Boha v těžkostech někoho z našich milých. Možná, že i s
hlasitými přímluvami a spontánními modlitbami se každý neztotožnil. Ale rozhodně povzbuzení k takovému projevu se nám bohatě dostalo.
Zaznělo-li v nedávné minulosti volání po příležitosti oživit svůj duchovní život při společných setkáváních, dostalo se tímto seminářem velmi dobré odpovědi. Máme za co děkovat Bohu i všem, kteří se na přípravě a uskutečnění podíleli, zvláště pak P.Michalovi.
Zbývá otázka, co příště. Neváhejte, přemýšlejte, navrhujte. Rok uteče jako voda.
Martina Svárovská

Str. 2

Spolčo v roce 2010
Je sice teprve březen, ale i tak stihlo dobříšské spolčo uspořádat letos mnoho
zajímavých akcí. Navíc je nás už opravdu hodně, téměř patnáct mladých lidí, a to se
už dobře něco podniká.
První akcí spolča v tomto roce bylo samozřejmě slavení Silvestra, které proběhlo
na faře v Kestřanech (to je kdesi u Písku) společně s píseckým spolčem. Celkem se
nás na Silvestra sešlo asi 25.
V lednu se konalo první, spíše organizační spolčo v tomto roce. V polovině
února proběhlo další spolčo na téma
„Kde jsem?“. Hned za týden bylo třetí
spolčo, kde jsme diskutovali o počátcích
života.
A aby to nebylo pořád dokola to samé,
konala se 26. – 28. února duchovní obnova v Plzni na téma „Tělo“. V rámci duchovka jsme se ještě byli pokochat zázraky techniky v plzeňské Techmanii,
kde i ti nejzarytější odpůrci fyziky uznali,
že tato věda někdy může být opravdu
geniální.
Ale nejen o hrách je spolčo – to dokládá naše účast na jarním úklidu kostela,
spojeném s přespáním v Pastoračním centru.
Naše aktivity jistě budou pokračovat i v jarním a letním období.
Jan Musil

Farní výlet 8. května 2010
Pojedeme zase na výlet. Cílem, respektive posledním navštíveným místem bude
Hruškova zahrada u Plzně. Začneme v Kladrubech, kde můžeme prožít eucharistii,
pak navštívit zámek a projít si naučnou stezku. Atraktivní bude jistě i oběd v klášterní
restauraci. Na výběr je trasa dlouhá 5,5 km a další o polovinu kratší. Zdatní chodci
mohou pokračovat dalších 6 km do Stříbra, méně zdatní se tamtéž svézt autobusem.
Ve Stříbře je na co koukat. Prohlídka města, kostela a hornického skanzenu budou
jistě poutavé. Mohou se tam sejít všechny zúčastněné skupiny. Během odpoledne se
přesuneme do Hruškovy zahrady. Pro cyklisty se nabízí dvacetikilometrová nepříliš
náročná stezka.. Rodiny s dětmi pojedou z Dobříše osobními auty, cyklisté také anebo si přivstanou, namasírují lýtka a pojedou celou trasu na kolech. Ostatní se povezou autobusem s panem Pšenicou. Odjezd se plánuje na 8:00 h, návrat tak v 18 h.
Na přípravě budeme ještě s Martinem Chytrým a Láďou Svobodou pokračovat,
něco málo se ještě může změnit. Připomínkám se meze kladou, ale ne zas velké.
Za všechny se těší Martina Svárovská
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Interiér dobříšského kostela
30.4. St 19:00 PCSVT
5.5. St 19:30 PCSVT

− Setkání mládeže „Spolčo“
MAROKO – promítání s Kristýnou Dudíko−
vou o cestě do Maroka
− Bohoslužba slova pro mladší školní děti

6.5. Čt 15:00 PCSVT
8.5. So
Farní výlet
9.5. Ne 10:45 DLOUHÁ LHOTA − Poutní eucharistie
10:45 SVATÉ POLE
− Bohoslužba slova
16:00 PCSVT
− Setkání manželů II
12.5. St 19:00 PCSVT
− Teologická škola
13.5. Čt
Slavnost Nanebevstoupení Pána
18:00 DOBŘÍŠ kostel
− Eucharistie
14.5. Pá 19:00 PCSVT
− Setkání mládeže „Spolčo“
15.5. So 16:00 PCSVT
− Svátek sousedů
22:00 DOBŘÍŠ kostel
− Koncert v rámci „muzejní noci“
16.5. Ne 9:00 DOBŘÍŠ kostel
Eucharistie zaměřená na rodiny
10:45 RYBNÍKY
− Poutní eucharistie (není mše ve Sv. Poli)
15:00 PCSVT
− Setkání manželů I
17.5. Po 20:00 PCSVT
− Duchovní večer mužů
19.5. St 19:00 PCSVT
− Setkání pastorační rady
22.5. So 20:00 PCSVT
− Svatodušní vigilie
23.5. Ne
Slavnost Seslání Svatého Ducha
10:00 PCSVT
− Agapé
16:00 PCSVT
− Setkání „Odpadlíků“
25.5. Út 21:00 DOBŘÍŠ kostel
− Mše pro rodiče (bez přítomnosti dětí)
26.5. St 19:00 PCSVT
− Teologická škola
30.5. Ne
Slavnost Nejsvětější Trojice
9:00 DOBŘÍŠ kostel
− Poutní eucharistie
10:45 DAL. DUŠNÍKY
− Poutní eucharistie (není mše ve Sv. Poli)

Výroční zpráva
Asi poprvé v historii naší farnosti jsme jako zhodnocení uplynulého roku připravili
výroční zprávu. Jde o shrnující dokument, který slouží k ohlédnutí za vším, co jsme
především jako farnost v uplynulém roce připravili. Samozřejmě předpokládáme, že
by nám mohl pomoci i v žádostech o granty. Na 16 stranách se ohlížíme za uplynulým rokem a s notnou dávkou stručnosti se snažíme rozevřít vějíř veškeré naší práce. Výroční zprávu lze stáhnout z internetových stránek (odkaz na hlavní stránce
dole nebo v sekci správa farnosti).
P. Michal
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Myslím, že to budou dva roky, kdy pan kardinál zavítal na Dobříš. Po skončení slavnostní
bohoslužby se na mne obrátil a tiše poznamenal: „Tak, kdy začnete s tím presbytářem?“ Jeho
poznámka mne povzbudila, abych se nějak více začal zabývat otázkou úpravy dobříšského
kostela.
Proč? Když se díváme zpět do historie, zjistíme, že změn zaznamenal náš kostel na svou
krátkou historii (pouze 200 let) celou řadu. Tak například obraz na hlavním oltáři pochází až
z druhé poloviny 19. stol. a zřejmě i „nadstavba“, která s tímto obrazem souvisí, je ze stejné
doby.
Za dalších cca 40 let se kostel přestavuje ve velkém stylu. Mění se střecha, tvar věže a
zřejmě i uvnitř proběhly změny. Nejinak je tomu v 50. létech, kdy P. Malý odstranil křížovou
cestu a nahradil ji zcela novými obrazy, zřejmě lidové tvorby. Měnilo se umístění soch, deska
připomínající knížecí rodinu se „musela“ schovat za oltář, vymalování se zjednodušilo.
Co mne jako kněze ale bolí nejvíce, je velice nešťastný prostor presbytáře. Ještě že mi
dobře slouží nohy. Avšak i tak musím každou mši doslova přeskakovat od sedadla k oltáři, pohybovat se po hranách schodečků a nezakopnout o jiné. Místo před oltářem není takřka žádné
a hlavní místo celebranta stojí na hranici jakési krabice, takže každou chvíli hrozí, že se židle
propadne dolů. Místo je navíc skryto pultem pro čtení – ambonem.
Tento pult stojí také za zmínku. Sebemenší pohyb odkryje, že jde ve skutečnosti o bedýnku, na které je položený starý podstavec pod misál. Když se to vše dá do pohybu, lehce se
to rozloží s nutným hlukem.
Ani obětní stůl, místo Kristovy oběti, centrum kostela, nelze přeskočit. Jeho genezi neznám, ale podobný stolek se dává maximálně do dílny. S jistotou by si nikdo z nás tak omlácený stůl do bytu nedal… A co staré oltáře? Mnohé ozdoby již zmizely, červotoč také vykonal své
a odpadlá dvířka vitrínky Jezulátka dokládají, že je čas něco udělat. Ale co?
Jistě bych mohl nyní povolat zedníky či truhláře a jednoho dne nic netušící farnosti představit nějaký novotvar. Asi by to byl pořádný šok. Toho se ale nechci dožít! Vždyť nejde o kostel „můj“. Proto jsem se rozhodl k mnohem pomalejší a asi i náročnější cestě. Hledat radu u
odborníků, jak dát našemu kostelu krásnou vnitřní tvář. Neznám odpověď. Ptám se ale po ní.
Přál bych si totiž, aby skončila doba desetiletí trvajících kompromisů, kdy se pro nedostatek
peněz a strach z represí vládnoucí komunistické moci nedalo dělat nic.
Proto jsem nejdříve celou věc předložil pastorační radě a ta jmenovala skupinku několika
lidí, kteří by mi pomohli s postupem. Pak jsme se začali školit, absolvovali seminář o liturgickém prostoru, četli knihy a pozvali několik architektů na místo. A v těchto dnech se díky práci
skupinky (kterou jsem si trochu po svém nazval „Rekonstrukční tým“) přiblížil první malinký
krůček.
Domluvili jsme se totiž na tom, že je třeba hledat architekta, který by věc řešil s citem
odborníka a nikoli postupovat svépomocí. Jenže i zde je široká nabídka a každý jsme měli jiný
typ. Proto se nejdříve chceme s několika architekty seznámit a nechat si od nich ukázat, jak
jsou připraveni s námi komunikovat, jak jsou otevření pro zajímavá řešení, jak se orientují
v sakrálních stavbách… Vypracovali jsme proto jakési zadání, které čítá 8 stran a které nám
pomůže charakterizovat, kdo jsme, jak žijeme a kam naše úsilí směřuje.
Dnes je předčasné mluvit o tom, co zamýšlené kroky přinesou. Zda půjde jen o drobné
úpravy oltáře a ambonu či zda projekty budou odvážnější. Neumíme ani stanovit přesnou časovou hranici realizace. Chceme jít zodpovědně, ale odvážně. A k tomuto procesu zveme také
vás, všechny členy našeho společenství. I v tomto ohledu jsme trochu nováčky. Jak vyslyšet
všechny hlasy? Jistě je ale možné hledat společná moudrá řešení, zahlédnout detaily, které
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naše prožívání víry spoluutvářejí. První příležitostí ke společnému setkání bude Květná neděle 28. března, dalším dnem pak středa 14. dubna. Rádi bychom také vytvořili nástěnku
vzadu v kostele, kde budeme průběžně informovat o krocích, které právě probíhají. Protože
chceme vše sdílet v našem týmu, rozhodně prosím o připomínky písemnou formou. Také
proto, že ne vždy je jednoznačné, který prvek je myšlen a je třeba věc pořádně upřesnit.
V této chvíli bych velice rád předešel všem bouřím ve sklenici vody. Stojíme na samém
začátku velice zajímavého okamžiku a my všichni jsme součástí tohoto procesu. Pojďme tuto
šanci nepromarnit, ale maximálně využít.
P. Michal
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PRAVIDELNÉ AKCE V PASTORAČNÍM CENTRU sv.TOMÁŠE V DOBŘÍŠI
Setkání pro maminky s dětmi
do 3 let
Posezení při čaji a knihovna
Modlitební setkání
Duchovní večer mužů
13.30-14.30 Příprava dětí na 1. sv.přijímání
Teologická škola (P. Michal)
19.00
Setkání pastorační rady
19.00
9.30-11.30
14.00-16.00
20.00-21.00
20.00-21.30

malý sál
velký sál
dle dohody
velký sál
od 5.4.po 3 týdn.
dle dohody
velký sál
dle KA*
malý sál
19.5.

Ne

Pá

Čt

14.00-15.00 Klubíčko pro děti 3 a 4 roky
klubovna
14.30-15.30 Setkání pro děti (náb. 4.-6. tř.) dle dohody
15.00-16.00 Bohoslužba pro mladší děti
velký sál
1.čtvrtek v měs.
malý sál
15.00-16.00 Klubíčko pro předškoláky
16.00-17.00 Klubíčko pro děti 2. a 3. tř.
klubovna
16.00-17.00 Setkání ŽEMA
host. pokoj
dle domluvy
14.30-15.30 Setkání pro děti 7. - 9. tř.
učebna
16.00-17.30 Možnost svátosti smíření
dle dohody
19.00-21.00 Setkání mládeže „Spolčo“
velký sál
dle KA*
10.00-11.30 Agapé po eucharistii
25.4., 23.5., 20.6.
velký sál
16.00-18.00 Setkání manželů II
dle dohody 2. neděle v měs.
15.00-17.00 Setkání manželů I
dle dohody 3. neděle v měs.
16.00-18.00 Setkání „Odpadlíků“
dle dohody 4. neděle v měs.
*) Upřesnění najdete v Kalendáři akcí.
Nabízíme pronájem společenského sálu na rodinné oslavy. Bližší informace
v kanceláři PCSvT nebo na tel. 318 521 677.

Pravidelné bohoslužby a pastorace
probíhají nadále beze změn kromě toho, že
páteční bohoslužby v Dobříši v 18:00 h budou od 9. 4. opět v kostele.
Mimořádné bohoslužby hledejte v kalendáři akcí.
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KALENDÁŘ AKCÍ DUBEN – KVĚTEN 2010
Zpovědní odpoledne až do večerních hodin
(s účastí dalších kněží)
− Ekumenická bohoslužba
−

29.3. Po 17:00 PCSVT
31.3. St 18:00 EVANG. kostel

V el ik ono ční t ýd en
1.4. Čt 18:00 DOBŘÍŠ kostel
− Zelený čtvrtek – slavnostní eucharistie
PCSVT
− Po eucharistii možnost adorace
2.4. Pá
Velký pátek
9 - 16 PCSVT
− Možnost adorace
18:00 DOBŘÍŠ
− Velkopáteční obřady
3.4. So
Bílá sobota
15-17 DOBŘÍŠ kostel
Možnost adorace
20:30 DOBŘÍŠ kostel
− Velikonoční vigilie se křtem a eucharistií
4.4. Ne
Velikonoční neděle
7:30 ROSOVICE
− Slavnostní eucharistie s žehnáním pokrmů
9:00 DOBŘÍŠ kostel
− Slavnostní eucharistie s žehnáním pokrmů
10:45 SVATÉ POLE
− Slavnostní eucharistie s žehnáním pokrmů
12:00 DLOUHÁ LHOTA − Slavnostní eucharistie s žehnáním pokrmů
5.4. Po
Velikonoční pondělí
9:00 DOBŘÍŠ kostel
− Eucharistie
10:45 DL. LHOTA
− Eucharistie
14:00 PCSVT
− Spolčo – piknik
20:00 PCSVT
− Duchovní večer mužů
Marek Orko Vácha: Evoluce nebo stvoření?
7.4. Út 19:30 PCSVT
−
(přednáška a diskuse)
8.4. Čt 15:00 PCSVT
− Bohoslužba pro mladší školní děti
11.4. Ne 16:00 PCSVT
− Setkání manželů II
Schůzka o interiéru kostela – informace
14.4. St 19:00 DOBŘÍŠ kostel
−
pro veřejnost
16.4. Pá 19:30 DOBŘÍŠ kostel
− Modlitba pro město
17.4. So
Výlet pro děti 4.- 6. třídy
18.4. Ne 15:00 PCSVT
− Setkání manželů I
21.4. St 19:00 PCSVT
− Teologická škola
23.4. Pá 19:00 PCSVT
− Setkání mládeže „Spolčo“
25.4. Ne 9:00 DOBŘÍŠ kostel
− Eucharistie zaměřená na rodiny
Vernisáž výstavy „Oheň a hora“ - grafika
10:00 PCSVT
−
Barbory Benešové; potom agapé
PCSVT
16:00
− Setkání „Odpadlíků“
26.4. Po 20:00 PCSVT
− Duchovní večer mužů
27.4. Út 21:00 DOBŘÍŠ kostel
− Eucharistie pro rodiče (bez dětí)
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