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Dobříšský kostel je jednou ze zajímavých dominant našeho malého města. Proto
s velkou úctou a láskou vnímáme náš kostel jako důležitý prvek nejen po stránce kulturní,
ale především po stránce duchovní. Vždyť každonedělní bohoslužba v naplněném kostele
je toho svědectvím. Každý praktikující křesťan prožívá svůj vztah s Bohem nejen ve vlastním nitru, ale také v konkrétním prostředí a zvláště v místech, která byla přímo k tomuto
účelu postavena.
Proto s nemalou starostí pohlížíme na chátrající,
často nešťastně poopravované či doplňované vybavení a
celkový neutěšený stav kostela. Již před dvěma lety pastorační rada farnosti dospěla k rozhodnutí řešit tento stav
především interiéru kostela. Protože příprava tak zásadní
změny vyžaduje velké množství času a energie, ustanovila pastorační rada pracovní tým sedmi lidí sestavený
z členů pastorační rady, ekonomické rady a po jednom
zástupci za stavební, estetickou a fundraisingovou rovinu
příprav a faráře. Úkolem tohoto týmu je připravovat podklady a doporučení. Všechna významná rozhodnutí pak
provádí pastorační rada jako orgán, který byl zvolen a reprezentuje tedy celou farnost. V pracovním týmu jsme
věnovali zpočátku energii seznámení s obecnou problematikou liturgického prostoru, současné architektury, atd.
Po zhruba roce, v lednu 2010, jsme konečně přikročili k další fázi práce. Po nabytých zkušenostech jsme se rozhodli nepustit se do úprav pouze svépomocí, ale uvědomili
jsme si, že je třeba hledat komplexnější odborné řešení. A tak jsme začali uvažovat o pomoci architekta. Bylo ale zřejmé, že chceme někoho, kdo nám pomůže, bude schopen
s námi komunikovat a zároveň bude schopen respektovat a rozumět požadavkům liturgie.
V této době jsme pozvali farníky na dvě schůzky do kostela, abychom si ukázali celou
problematiku na místě, abychom o věci společně diskutovali.
Rozhodli jsme se nejprve připravit zadání, v němž jsme představili naši farnost,
vysvětlili, proč je stávající prostor nevyhovující, a zformulovali hlavní požadavky na nový
interiér. Protože jsme ale na druhé straně chtěli dát architektům prostor pro jejich vizi, připravili jsme zadání, které bylo otevřené a připouštělo mnoho variant. Zadání také samozřejmě požadovalo splnění požadavků liturgie, zejména podle dokumentů II. vatikánského
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koncilu. Tento náš text „zadání" jsme farnosti nabídli na webu a v kanceláři farnosti a vybídli
farníky k jeho připomínkování.
Nu, a pak přišla složitá chvíle: Koho oslovit? Zkusili jsme se ptát, hledali na internetu, oslovili jsme přátele a známé s prosbou o tipy. Nakonec se nám podařilo sestavit devět
jmen lidí, kteří měli všichni zkušenost s úpravou liturgických nebo alespoň kulturních objektů
a zdáli se nám vhodní pro náš záměr. A začalo psaní, telefonování, dohadování schůzek,
odmítání... Z těchto telefonátů se nakonec ukázali čtyři architekti, které projekt rekonstrukce
interiéru zaujal a byli ochotni se nám nějak představit a prezentovat. Napřed se zde zastavil
každý z těchto čtyř na okouknutí situace. Dohodli jsme se na tom, že by bylo šikovné, aby
se prezentovali určitou vizí, záměrem či přesnějším pohledem na náš prostor. Po čase jsme
se postupně s architekty setkali a oni nám své úvahy o možnostech úprav našeho kostela
představili. Tyto návrhy jste mnozí viděli a společně s námi nad nimi uvažovali. Všechny
představy jsme rámcově prošli s ThLic. J. Kotasem, který je odborníkem na liturgii, a který
nám potvrdil, že připravené vize jsou v souladu s hlavními liturgickými požadavky.
Pak se do diskuse zapojili také farníci. K možnostem úprav se farníci vyjadřovali při
osobních setkáních, v diskusi a mnozí k tomu využili připravený dotazník. Odevzdalo se 57
dotazníků a 3 další přišly asi s měsíčním zpožděním; celkem 3 lidé z 60 se vyjádřili negativně o celkovém záměru rekonstrukce interiéru, ostatní s řadou připomínek a návrhů úmysl
podpořili. Jako nejsympatičtější se ukázal pan architekt Härtl. Také několik farníků zvolilo
formu otevřeného dopisu, v němž se kriticky vyjádřili k několika otázkám včetně způsobu
komunikace s farností. Proto jsme se pokusili odpovědět na tyto podněty dopisem. Upravená verze této odpovědi je na webu farnosti. Celou debatu završilo diskusní setkání v neděli
30. ledna 2011.
A pak jsme se s úzkým týmem sešli, abychom vytvořili pro pastorační radu naše
doporučení. Architekta, pro kterého se chceme na základě seznámení rozhodnout, jsme nakonec vybrali hlasováním. V tomto hlasování těsnou většinou vyhrála vize arch. Härtla. Týden na to zasedala pastorační rada. I zde jsme se po určité diskusi přiklonili k demokratičtějšímu způsobu rozhodnutí hlasováním o tom, s kterým architektem se pustíme do
komplexní přípravy návrhu. V tomto případě nejvíce členů pastorační rady vyjádřilo svůj hlas
pro architekta Härtla, méně hlasů dostal architekt Pleskot a výrazně méně Ing. Böhm a arch.
Červenka.
Hlavní důvody, které nás vedly k takovému rozhodnutí, jsou:
1. Skutečnost, že prezentovaná vize získala nejvyšší podporu u farníků.
2. Dobrá zkušenost z jednání i výsledku práce při stavbě Pastoračního centra sv. Tomáše.
3. Úvahy působí esteticky harmonicky, velmi příjemně, nekonfliktně.
4. Volí vhodný kompromis mezi moderními trendy v architektuře a historickou realitou prostoru.
5. Zajímavá kombinace přiblížení oltáře k lidem, ale současně zachování presbytáře.
6. Rekonstrukce vlastního interiéru nemusí být ekonomicky nadlimitní.
7. Schopnost předvídat i praktické aspekty důležité pro všechny skupiny farníků (zázemí,
lavice,...).
8. Znalost naší farnosti.
Pro tento návrh jsme se rozhodli i přesto, že u něho vnímáme určitá rizika. Jsme
ovšem přesvědčeni, že jsou uspokojivě řešitelná v dalších fázích přípravy projektu.
Cílem tohoto rozhodnutí tedy byla volba architekta, uspořádání prostoru a koncepce, které jsou základem pro další jednání. Přestože nám k rozhodnutí pomáhaly krásné vizualizace, nejde zatím o projekt v plném slova významu. Většina rozhodnutí je teprve před
námi. Čekají nás diskuse s památkáři, liturgy,... o zařízení interiéru, o zachovávání stávajícího vybavení, o uměleckém řešení interiéru, o podrobnějších liturgických požadavcích.
Tento krok znamená, že nyní pozveme architekta, abychom s ním jeho návrh de-

Str. 2

Tříkrálová sbírka 2011
„…hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: Kde
je ten váš právě narozený král?“
Naši současní „mudrci“, lépe řečeno králové, chodili letos v prvním lednovém týdnu do našich příbytků a ulic měst a
obcí, aby přinášeli svou koledou radost narozeného krále
všem lidem dobré vůle a popřáli jim hezký nový rok. A věřte
nevěřte, byli za tuto bohulibou činnost odměněni docela štědrým finančním příspěvkem.
Ten si však naši koledníci nedali doma do kasiček, ale nechali ho pro ty, kteří se
občas ocitnou v nějaké nouzi. Ano, takto vykoledovali naši Tři králové v Dobříši a
okolních vesnicích celkem 81 115 Kč. Krize nekrize, je to zatím nejvíce za dobu našeho tříkrálového koledování. Děkuji všem, kdo sáhli do svých peněženek a touto
cestou přispěli do naší sbírky a tím současně i např. lidem v azylových domech či
domech seniorů, lidem postiženým různými katastrofami a v neposlední řadě i těm,
kteří se kolem nás dostali do finančních problémů. Tak jsme mohli z loňské sbírky přispět též invalidní dívence na pořízení kvalitního polohovacího lůžka nebo zapůjčit
různé invalidní pomůcky.
A jak jsme vybírali po farnostech? Tak ve Svatém Poli, Budínku a okolí bylo vybráno celkem 17 750 Kč, v Rosovicích 12 020Kč, v Dlouhé Lhotě 10 676 Kč,
v Obořišti 11 291 Kč a konečně v Dobříši 29 358 Kč. Navzdory rozmarnému počasí a
chřipkovým útokům si naši koledníci vedli opravdu skvěle a za to jim patří opravdový
dík. A nejen jim, ale všem dárcům, kteří dnes již jistě vědí, že Česká katolická charita
díky těmto prostředkům může pomáhat tam, kde je toho nejvíce zapotřebí.
A kdepak že je ten náš právě narozený král? Přece v srdci každého, kdo se umí
podělit s ostatními o to své málo nebo hodně. Vždyť „Cokoliv jste učinili pro jednoho
z nejmenších, mně jste učinili“ , praví Pán.
Deo gratias.
Jana Svobodová

Pochod pro život

Oznámení sdružení ProLife

V sobotu 26. března 2011 dopoledne je možnost seznámit se s činností občanských
sdružení, které se věnují obnově kultury života, podpoře předmanželské a manželské čistoty a podpoře rodiny. Setkání proběhne v pražském dominikánském klášteře
(Husova 8, Praha 1). Ve 13 hodin bude v kostele sv. Jiljí sloužena mše svatá obětovaná za děti zabité při umělých potratech, za uzdravení a obrácení rodičů a lékařů.
Po 14. hodině začne již XI. Pochod pro život.
Program a registrační formulář:http://prolife.cz/?a=181
Registrace pro organizace:http://prolife.cz/?a=1
Pravidelné bohoslužby a pastorace
jsou nadále beze změn jako v průběhu adventu; příležitostné bohoslužby hledejte
v kalendáři akcí.
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PRAVIDELNÉ AKCE V PASTORAČNÍM CENTRU sv.TOMÁŠE V DOBŘÍŠI
9.45 – 11.30
14.00–16.00
20.00 - 21.00
20.00 - 21.30
10.00-11.00
19.00-21.00
14.00 -15.00
14.30-15.30
15.00 -16.00
15.00 -16.00
15.00 - 16.00
16.00-17.00
16.00-17.00
9.30 a 10.30
13.30-15.30
16.00 -17.30
18.00-18.45
19.00 - 21.00
10.00 - 11.30
15.00 - 17.00
16.00 - 18.00
16.00-18.00

Setkání maminek s dětmi
Posezení při čaji a knihovna
Modlitební setkání za farnost
Duchovní večer mužů
Modlitba růžence
Setkání pastorační rady
Klubíčko pro děti (4 a 5 let)
Setkání pro děti 5. - 7. tř.
Klubíčko pro děti (6 a 7 let)
Setkání pro děti 3. a 4. tř.
Bohoslužba pro školní děti
Setkání mládeže (14 – 16 let)
ŽEMA setkání žen a matek
ZPÍVÁNKY (pro děti 3-6 let
BARVIČKA (pro děti)
Možnost svátosti smíření
Slavení eucharistie
Setkání mládeže „Spolčo“
Agapé po eucharistii
Setkání manželů I
Setkání manželů II
Setkání „Odpadlíků“

malý sál
malý sál
učebna
velký sál
učebna
velký sál
malý sál
host. pokoj
malý sál
velký sál
velký sál
dle domluvy
host. pokoj
malý sál
malý sál
dle dohody
velký sál
velký sál
velký sál
host. pokoj
dle dohody
dle dohody

podle oznám. *)
23. 3. a 18. 5.

1. čtv v měs.

podle oznám. *)
20. 2.,20.3.,15. 5.

3. ne v měs.
2. ne v měs.
4. ne v měs.

tailně prohovořili, aby farnost měla možnost s ním jeho postoje a pohledy konfrontovat a následně ho požádáme o komplexní vypracování ideového návrhu. Takto připravovaný ideový
návrh bude třeba konzultovat s arcibiskupstvím, památkáři a liturgickou komisí, než bude dopracován do podoby, která bude odpovídat všem předpisům a zákonům a bude také pro farnost akceptovatelná.
Jde o dlouhou cestu, ale cestu velice důležitou. Náš kostel je v zuboženém stavu. Potřebuje naši pozornost. Často se ohlížíme na minulé generace a je to dobře! Ale je třeba myslet
i na generace následující. Chtěl bych vás všechny pozvat a požádat, aby tato cesta byla cesta
společná. I v minulých týdnech jsme zakusili, jak těžké je správným způsobem o věcech mluvit,
neutopit se v diskusích o maličkostech a naopak nepřehlédnout důležitý hlas. Jak nacházet přijatelné kompromisy, když každý vnímá něco jiného jako důležité? Teď teprve vstupujeme do
skutečně zásadní fáze, ve které budeme precizovat zadání, ve které budeme hledat to krásné,
vzácné, hodnotné a důležité pro náš kostel. Každý z farníků má důležitý hlas. Nikdo nesmí zůstat stát vzadu, nikdo nesmí říkat „Já se bojím něco říci" nebo „Pro můj názor není zde místa".
Místo je tu pro všechny! V důležitých momentech projektu budeme dál hledat možnosti, jak dát
prostor k vyjádření formou otevřených diskuzí nebo dotazníků. Chceme kromě toho ale apelovat na to, abyste svoje připomínky dávali na vědomí svým zástupcům v pastorační radě. Víme,
jak je každé rozhodnutí těžké.
S velikou úctou ke každému z farníků vás zvu na pouť, duchovní pouť! A to nikoli jen
ke krásnému kostelu, ale na cestu ke krásnému a hlubokému společenství víry. Ať je nám celý
tento proces příležitostí naučit se vzájemné kultivované výměně názorů, odvaze tvořit kompromisy, ale i říci svůj názor na správném místě a nikoli někde potajmu. Prosím vás, spojme se
také v modlitbě, nejen soukromé, ale i společné, za cíl této duchovní pouti. Ať také jde o cestu
našeho duchovního zrání, kde objevujeme skutečné teologické hodnoty, historii i perspektivy.
Ať tato pouť je příležitostí prokázat, že jsme lidé, které spojuje nejen budova kostela, ale láska
a úcta k Bohu i k sobě navzájem.
P. Michal Němeček

*) Upřesnění najdete v kalendáři akcí nebo v „oznámení na neděli“ na webových stránkách
farnosti www.farnostdobris.cz
Nabízíme pronájem společenského sálu na rodinné oslavy. Bližší informace v kanceláři farnosti nebo na tel. 318 521 677.

Co se děje jinde
Římská Církev je katolická, tedy celosvětová. Takže je jen dobré se občas zajímat o
to, co se děje jinde. Zkusíme v každém čísle Tomáše upozornit alespoň na jednu takovou celosvětově významnou a zajímavou událost a na její souvislosti, i když výběr
bude jistě subjektivní.

Na synodu EKD (Německé evangelické církve) byla projednána mj. situace náboženských pořadů ve veřejnoprávních německých televizích. Jeden z hlavních
pořadů je „Slovo na neděli“, vysílané na ARD. Jeho sledovanost vzrostla za prvních deset měsíců roku 2010 o 200 tisíc diváků a dosahuje podílu 24% ze všech
diváků, kteří se v dané době dívají v Německu na televizi. –Divácký podíl u
hlavních křesťanských pořadů na České televizi je několik procent, tedy je přibližně desetkrát menší než v Německu. Procento křesťanů je v Německu asi
dvojnásobné než v ČR. I kdybychom připustili, že čísla v ČR jsou nadhodnocená
trojnásobně, stále vychází, že naše křesťany zajímají křesťanské pořady podstatně méně. Anebo se v tom Německu dívají také nekřesťané – a to by byl také
zajímavý údaj. O nás i o nich.
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Náš rozhovor
tentokrát s Tomášem
Můžeš se nám, Tomáši, krátce představit?
Jmenuji se Tomáš Kábele, v Praze narozený, 36 roků mladý, před sedmi
roky pokřtěný.
Co rodiče a sourozenci?
Maminka se narodila v Českém Brodu, otec v Aši, již dlouho žijí v Praze. Mám sestru
Janu, je vdaná, má jedno dítě a žije také v Praze. Vyrůstal jsem v nevěřící rodině,
kde jiní měli obraz soudruha, tam otec pověsil obrazy Masaryka a Beneše a pro minulé zřízení a jeho představitele neměl dobrého slova. O duchovních věcech se u
nás nemluvilo do té doby, než jsem přišel s tím…
Jak se stalo, že kluk z takového prostředí se nechal pokřtít?
Jako každý mladý člověk jsem se ptal po smyslu bolesti, zla, nespravedlnosti...Odpovědi jsem částečně nacházel ve studiu různých (mnohdy i pseudo-)filozoficky a nábožensky laděných publikací. Toto období někdy i chaotického hledání
bylo ukončeno objevem myšlenkového bohatství křesťanství. Vzpomínám si hlavně
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na díla Chestertona a Lewise.
Jaká byla další cesta?
Díky své kamarádce jsem se dostal do kontaktu s P. Michaelem Špilarem a následně i s dalšími aktivními křesťany.
Studium Jaboku bylo tedy pouze logickým pokračováním tvého hledání?
Dá se do tak říci. Dokonce jsem na popud P. Eliáše začal dálkově studovat teologickou fakultu. Postupně jsem zjišťoval, že mne studium stále více zajímá a že i život ve společenství mne naplňuje.
Jak reagovali rodiče na tvé rozhodnutí být pokřtěn a jak přijali to, že jsi začal studovat teologii?
Otec z počátku má rozhodnutí nechápal. U maminky to bylo jinak. Ta, když viděla,
že jsem šťastný, byla také šťastná.
Původně jsem se domníval,že jsi jáhen. V průběhu našich setkávání jsem
zjistil, že jsem se mýlil. Co tedy jsi?
Jsem bohoslovec pražského semináře. Po skončení třetího ročníku jsem nastoupil
do dobříšské farnosti na roční pastorační praxi. K tomu, abych se mohl stát jáhnem,
je třeba dokončit studia a formaci v semináři.
Děkuji za rozhovor.
ŠF

Dvě poznámky
První poznámka je k zamýšleným změnám interiéru kostela. Dozrál čas něco
s vnitřkem kostela udělat. Že to nemohou být jen drobné úpravy a opravy, je zřejmé
snad každému. Je jistě možné volit postupy různě razantní. Ale nechat věci tak, jak
jsou, by bylo velmi nezodpovědné. Nemyslíme přece jen na sebe. Není přece tak
moc důležité, jak se tam cítí ten který z nás. Je důležité, aby šlo o scházení se
s Pánem, kterému budeme s opravdovostí děkovat a kterého budeme chválit za jeho velikost a jen stěží pochopitelný zájem o nás. Myslím o nás všechny, žijící dřív,
teď i potom. Z dědictví otců máme zachovat jen to cenné, dětem a vnukům máme
předat něco hodnotného. Potíž je v tom, že se neshodneme, co všechno to je. Bez
konfliktu se neobejdeme. Musíme ho vyřešit, ustát. Máme rozum, cit i smysly, máme taky Ducha, který nás povede, když nebudeme zatvrzelí. Děkuji moc všem, kteří
se angažují, uvažují, nezatvrzují. A kteří se za celou věc modlí.
Druhá poznámka je k tomu, že máme možnost chodit do školy. Do dobré školy, kterou mnozí z nás potřebují. Ty dvě středy večer s Tomášem Kábelem nebyly
vůbec ztraceným časem. Jak spolu souvisí dogma a paradox? Co je na Bohu Otci
otcovského? Je v něm i něco mateřského? Jak si mám poradit s tím, že mne můj
otec jako rodič víc či míň zklamal? Jak mám přijmout Boha jako svého otce? Tak i
jinak se v té teologické škole můžeme ptát a hledat odpovědi. Tak ve středu o sedmé večer nashledanou.
Martina Svárovská
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KALENDÁŘ AKCÍ BŘEZEN - DUBEN 2011
„Hospicová péče v Čechách“ – přednáška MUDr. Terezy Dvořákové, ředitelky hospice v Čerčanech
4.3. Pá 19:00 PCSVT − Setkání mládeže „Spolčo“
Přednáškové setkání s Ing. Richardem Hádkem –
7.3. Po 15:00 PCSVT −
v rámci odpoledního posezení při čaji
OSOBNÍ MODLITBA – seminář o tom, jak se modlit.
8.3. Út 19:30 PCSVT −
1. Modlitba je vztah – P. Mgr. Ing. M. Němeček
Popeleční středa – den přísného postu a začátek postní doby
9.3. St
18:00 DOBŘÍŠ − Eucharistie s udílením popelce
10.3. Čt 15:00 PCSVT − Bohoslužba slova pro školní děti
11.3. Pá 19:00 PCSVT − Setkání mládeže „Spolčo“
13.3. Ne 16:00 PCSVT − Setkání manželů II
OSOBNÍ MODLITBA –seminář o tom, jak se modlit.
15.3. Út 19:30 PCSVT −
2. Modlitba a překážky –PhLic. K.. Lachmanová, ThD.
Terezie Kochová: Seminář o tvorbě hmatových knih
19.3. So 17:00 PCSVT −
pro nevidomé děti
Vernisáž výstavy „Velikonoční motivy“ – skupina ak.
20.3. Ne 10:15 PCSVT −
malířů; agapé
15:00 PCSVT − Setkání manželů I
OSOBNÍ MODLITBA.– seminář o tom, jak se modlit.
22.3. Út 19:30 PCSVT −
3. Modlitba je cesta - P. Mgr. Jan Böhm
23.3. St 19:00 PCSVT − Setkání pastorační rady
25.3. Pá 18:00 DOBŘÍŠ − Eucharistie ke slavnosti Zvěstování Pána
19:00 PCSVT − Setkání mládeže „Spolčo“
Farní výlet do Prachatic, návštěva hospice, prohlídka
26.3. So
−
města. Čas a místo odjezdu bude upřesněno.
27.3. Ne 16:00 PCSVT − Setkání „Odpadlíků“
OSOBNÍ MODLITBA.– seminář o tom, jak se modlit.
29.3. Út 19:30 PCSVT −
4. Modlitba je rozmanitá - P. Mgr. F.J.Sadílek, OFM
1.- 3.4.
Víkendová duchovní obnova pro mládež
OSOBNÍ MODLITBA – seminář o tom, jak se modlit.
5.4. Út 19:30 PCSVT −
5. Modlitba za druhé - PhLic. K. Lachmanová, ThD.
9.4. So 10:00 DOBŘÍŠ − Předvelikonoční úklid kostela – brigáda
10.4. Ne 16:00 PCSVT − Setkání manželů II
Zpovědní odpoledne – příležitost ke svátosti smíření
11.4. Po 17:00 PCSVT −
s účastí dalších kněží
EVANG. Ekumenická bohoslužba (nebude eucharistie
13.4. St 18:00
−
KOSTEL v kostele v Dobříši)
15.4. Pá 19:00 PCSVT − Setkání mládeže „Spolčo“
17.4. Ne
− Květná neděle
15:00 PCSVT − Setkání manželů I
18.-24.4. Velikonoční Svatý týden - program bude v příštím čísle Tomáše
2.3. St 19:30 PCSVT

−

