Drahá π,
jednoho krásného dne se vymyslelo, že mít obyčejné
agapé je nuda. A tak se rozhodlo, že se za jídlo bude platit a
výtěžek se věnuje kněžím na misiích. Byl to skvělý nápad. Farníci ho přijali nadšeně. S úsměvy ve tváři otevírali peněženky už
před kostelem a kupovali si koláčky. Všichni byli tak nadšeni,
že z toho zapomněli jít do pastoračního centra, kde bylo jídla
mnohem víc za mnohem větší peníze. V PCSvT sedělo pár hladových návštěvníků nad stoly s občerstvením.
Asi po hodině to pastorační asistentka nevydržela a začala
nabízet jídlo zadarmo! Problém byl v tom, že už tam moc lidí
nebylo. Prosím Boha a pastorační asistentky, aby takových
akcí bylo víc. Byl to jeden z mála okamžiků, kdy jsem se najedla víc než farníci.
Už se to provalilo! Od jedné kamarádky jsem se dozvěděla,
že Michal Němeček byl v televizi. Prý tam tancoval
s nějakou sportovkyní, ale jen co se tam ukázal, hned ho vyhodili. Je to škoda, chtěla bych ho vidět. Svoji účast v soutěži
potvrdil druhý den v neděli při kázání. Tehdy řekl: “ …když
jsem jel večer z Prahy…“
Stal se pěkný trapas. P. Michal Němeček zapomněl v neděli pokřtít dítě.
Příbuzní brečeli, ale pan farář se omluvil. Řekl, že se to stává, a že se tomu můžeme
jen zasmát. Říkám si - lepší zapomenout na křtiny než na pohřeb.
Taky se konalo duchovní cvičení. Účastníci si s sebou měli vzít nějakou buchtu.
Radši jsem se nešla podívat, jak to dopadlo.
Měj se, a nezapomeň si na ty nastávající svátky taky nějakou buchtu sehnat.
Tvoje dobříšská buchta Šedivka
P.S. Přijeď někdy na návštěvu. Alespoň pro to, aby sis v neděli při mši čuchla
k aromalampičce. Slibuji ti opravdu silný zážitek.
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.
Tomáš a Tomík na webu (barevně): http://rkfdob.hyperlinx.cz/tomas/
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Tomáš
Číslo 76

Advent a
Vánoce 2007

OBČASNÍK DOBŘÍŠSKÉ FARNOSTI
„Vůl zná svého hospodáře, osel
jesle svého Pána, mne však Izrael
nezná, můj lid je nechápavý.“ (Iz
1:3)

Přeji Vám všem, abyste o letošních
Vánocích našli jesle svého Pána a
prožili setkání s Ním, nejlepším
Hospodářem, Lékařem, Předivným,
Rádcem, Bohem silným, Rekem
udatným, Otcem věčnosti, Knížetem
pokoje.. (Iz 9.6-Kral.)
Plni radosti z toho pak v novém roce
utíkejte „do celého světa“, aby se ta
zvěst, že se nám narodil Spasitel,
roznesla vskutku do všech koutů
světa, těch nejvzdálenějších i těch
nejbližších (někdy je těžké rozlišit,
která vzdálenost je větší…). Vždyť
tato radost má být pro všechen lid !
„Který divy činíš, navštiv naše
smutné dny ! Ty první i poslední,
vzácný hosti, přijď již!“ (Svítá 57)
P O KO J

V Á M !

Samuel Hejzlar

Milí farníci,
již skoro půl roku společně tvoříme
naší farnost. Chci vám velice poděkovat, že jste dokázali přijmout
změny ve vedení farnosti, i když to
pro vás nebylo vůbec jednoduché.
Děkuji vám za veškerou podporu a
pomoc i ochotu spolupracovat.
V těchto dnech začíná adventem
nový církevní rok. Přestože nás
současná praxe vede k úplně jinému chápání předvánoční doby, nenechme si vzít krásu ticha a klidu,
které jsou podmínkou vychutnání
slavnosti Vánoc. Pojďme si najít
čas na sebe a na své vztahy.
Pojďme omezit předvánoční šílenství a věnovat se přípravě křesťanské oslavy Vánoc.
Ať i vám vyjde světlo naděje, které
zazářilo pastýřům, když objevili
hvězdu. Hledali Božího syna a nalezli obyčejné dítě. Pouze víra a vytrvalost je dovedla ke skutečné naději.
Všem vám přeji sílu a čas na Boha,
na sebe i na své blízké! Požehnaný
advent, radostné Vánoce a hodně
sil do nového roku.
P. Michal Němeček
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Betlémské světlo na Dobříši
Světélko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista k nám letos dorazí již po
devatenácté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku,
odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice, která letos slaví své dvacáté druhé výročí. Úplně poprvé plamínek
přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal symbolem vánoční sbírky
rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Světlo
přátelství, jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo po pádu čtyřicetileté
komunistické vlády a v rukou brněnských skautů putuje v prosinci 1989 až pod
sochu sv. Václava v Praze. Tento symbol pokoje, malý, chvějící se plamínek předávaný ve vánočních dnech v pětadvaceti zemích Evropy, spojuje skauty i skautky, kteří ve vánočních dnech toto poselství roznášejí. A pro mnohé lidi je toto
světlo dokladem toho, že na ně jejich okolí nezapomíná.
Pokud byste rádi měli také doma Betlémské světýlko, můžete si pro něj přijít
v neděli 23. prosince mezi 15. a 18. hodinou do Pastoračního centra svatého
Tomáše.
Druhou možností, zvláště pro ty starší a nemohoucí, je sdělit nám svoji adresu pomocí SMS na číslo 732 889 222 a my vám světýlko přineseme 23. prosince odpoledne až domů.
Za trampský oddíl Zlatý list a skautský oddíl Minnehaha
Vám přejeme,
aby cesty roku 2008 nebyly místem míjení,
ale setkávání a čas aby se měřil jen tichou radostí.
Pohodové období vánoční a v nastávajícím roce
Vám i Vašim blízkým zdraví a spokojenost.
Tomáš Otava

Klára Sochorová

Mirek Sochor

Liturgie – zázrak Boží přítomnosti
Milí farníci, každý rok v naší farnosti býval v zimě seminář zahrnující deset setkání. Vystřídaly se zde velké kapacity jako např. PhLic. Kateřina Lachmanová,
Th.D. nebo ThDr. M. Slavík… Proto jsem se pokusil také pro letošní zimu připravit nějaký seminář. Po určitém váhání jsem se přiklonil k tématu „Liturgie“. Leží
mi velmi na srdci naše společné slavení bohoslužeb. Zdá se mi, že pro nás mnoho prvků liturgie zůstává zahaleno nepochopením, a tak se místo hluboké modlitby např. mše svatá stává spíše povinností nebo prázdným gestem. Myslím, že
mnoho prvků bohoslužby lze nově ozřejmit, zpřístupnit a osvětlit.
Liturgický seminář povede více lidí. Oslovil jsem různé odborníky, ať více či
méně známé, a snažil jsem se rozvrhnout témata tak, aby zahrnovala praktické i
teoretické prvky. Velmi se např. těším na ThLic. Jana Kotase, který se letos vrátil
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Nejmenší a největší
úkol
Nejmenším úkolem člověka je být takovým, jakým si
sám myslí, že má být.
Jeho největším úkolem je
být takovým, jakým si Bůh
myslí, že má člověk být.
ŠF

Houbaři a Mykolog
Na začátku lesa nám byl
půjčen košík. Postupně lesem procházíme a hledáme houby. Ty, které jsme
uznali za vhodné, ukládáme do košíku.
Až jednou vyjdeme z lesa,
budeme mít před sebou
dva nelehké úkoly:
1) vrátit košík s houbami
tomu, kdo nám jej půjčil;
2) přijmout posouzení největšího odborníka o tom,
které z námi nasbíraných
hub jsou jedlé.
ŠF

Stručné zprávy ze zasedání
Pastorační rady dne 14.11.07
● Je třeba zajistit plné samofinancování
PCsvT, proto PR navrhuje nabízet prostory
Pastoračního centra k pronájmu dobříšským
firmám a různým institucím k jejich aktivitám
(semináře, školení atp.), a to oslovením
v tisku, přímým dopisem, na webových stránkách nebo prostřednictvím rádia Proglas. Je
třeba účelně využívat tyto prostory i v době,
kdy zde farnost nemá vlastní aktivity. Měl by
k tomu přispět i Den otevřených dveří PCsvT
23.1.2008.
● Zapojme děti více do slavení eucharistie tak by se dala nazvat aktivita P. Michala; členové PR na ni odpověděli návrhy, jak oslovit
děti, pověřit je různými úkoly a tím je více zaujmout a vtáhnout do bohoslužby.
● Dobříšské záření bylo předmětem hodnocení PR: celý festival byl vnímán velmi pozitivně,
rozhodně je dobré pokračovat v tomto duchu i
nadále ve spolupráci se sborem Českobratrské církve evangelické. PR ocenila finanční
spoluúčast města Dobříše, krajského úřadu
Středočeského kraje í a pomoc knížecí rodiny
Colloredo Mansfeld (bezplatné poskytnutí zrcadlového sálu).
● PR schválila pořad vánočních bohoslužeb
v našich kostelech včetně nově připraveného
programu “Vánoční pozpívání“ odpoledne na
svátek sv. Štěpána u jesliček v kostele Nejsvětější Trojice. O vánoční a adventní výzdobu se postará mládež a mladé rodiny.
● Na návrh P. Michala souhlasí PR
s doplněním farní inventární evidence o fotodokumentaci všech předmětů.
● Další zasedání PR se uskuteční 30. ledna
2008.
J. Svobodová
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PRAVIDELNÉ AKCE
V PASTORAČNÍM CENTRU sv.TOMÁŠE

Ne

Pá

Čt

S

Út

Po

V DOBŘÍŠI

Přátel. posezení při čaji s knihovnou
Setkání farníků s prof. Oličem
Duchovní večer mužů
Modlitební setkání (za farnost)
Možnost svátosti smíření
Příprava na biřmování – mládež
Dámské výrobní večery
„Teologická škola“- Úvod do Písma
(P.Michal Němeček)
14.00-14.30 Příprava dětí na 1. svaté přijímání
14.00-15.00 Klubíčko pro děti 3 a 4 roky
14.30-15.30 Setkání pro děti (náb. 2.-4. tř.)
15.00-16.00 Klubíčko pro děti 5-7 let
15.00-16.00 Bohoslužba slova pro mladší děti
18.00-19.30 Katechumenát
14.30- 15.30 Setkání pro děti 5. - 7. tř.
16.00-17.30 Možnost svátosti smíření
17.30-18.00 Adorace
Slavení eucharistie
18.00
19.00-21.00 Setkání mládeže „Spolčo“
10.00-11.30 Agapé po eucharistii
16.00-18.00 Setkání manželů II
16.00-18.00 Setkání manželů I
Setkání „Odpadlíků“
18.00
14.00–16.00
15.00-16.30
20.00-21.30
20.00-21.00
17.00-19.00
19.30-21.00
19.30-21.30
19.00-21.00

velký sál
velký sál
velký sál
dle dohody
dle dohody
dle dohody
dle dohody

dle vyhl.
liché týdny

P. Michal Němeček

Program semináře
Liturgie: Zázrak Boží přítomnosti
každé úterý od 15. 1. do 11. 3. 2008 v 19:30 h v PCSvT

velký sál
malý sál
klubovna
klubovna
velký sál
malý sál

1. čt. v měs.

učebna
dle dohody
velký sál
velký sál
velký sál
velký sál
dle dohody
dle dohody
dle dohody

*
*
*
dle dohody
dle vyhl.
2. ne v měs.
3. ne v měs.
4. ne v měs.

*) Příležitost ke svátosti smíření i eucharistie bude 21.12., nebude 28.12.2007
a 11. 1. 2008.
V době od 19.12. 2007 do 2. 1. 2008 se pravidelné akce v PCSvT nebudou konat.

V lednu a po celou dobu semináře se nebude konat Teologická škola.
Další informace na tel. 318 521 677 (kancelář) a na http://www.dobris.farnost.cz.
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po pěti letech studií ze zahraničí. Jeho specializací je právě liturgika a vy budete
patřit mezi vůbec první, kteří jeho liturgické výklady mohou objevit a poznat. Dále
jsem pozval kardinála Miloslava Vlka, protože je z právně praktického hlediska
hlavním liturgem celé naší diecéze a zároveň členem liturgické komise České biskupské konference. Mezi přednášejícími jsou také historik Ivo Prokop,ThLic., dále
Pavel Vojtěch Kohut,Th.D., vyučující na pražské teologické fakultě spirituální teologii nebo nám dobře známý P. Vojtěch Kodet. Dovolil jsem si pozvat i laika Jana
Rückla, doktoranda KTF UK, aby se s námi rozdělil o praktické poznámky
k prožívání liturgie. Níže naleznete podrobný program jednotlivých setkání.

15.1. ThLic. Jan Kotas Fenomén liturgie (Liturgie obecně, co označuje slovo liturgie, rozdíl mezi lidovou zbožností a liturgií, formy a způsoby vyjádření,
role jednotlivých účastníků)
22.1. ThLic. Jan Kotas Význam jednotlivých prvků mešní liturgie (Proč se ve
mši svaté stává a sedá. Lze za různými gesty hledat hlubší význam? Jak
porozumět pohybům, gestům a znamením?)
29.1. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D. Jak duchovně co nejlépe prožít liturgii (Jak nést liturgii do života? Jak všechno směřovat k ní a od ní odvozovat? Jak ze života učinit bohoslužbu?)
5.2. ThLic. Jan Kotas Kostel - svatyně, muzeum nebo hřiště? (Význam kostela pro liturgii, pojem sakrálního prostoru, co je podstatné a co ne. Vývoj liturgického prostoru a jednotlivých prvků v něm. Umění a jeho role v liturgii.)
12.2. Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský Liturgie - centrum života
diecéze (Biskup je zodpovědný za liturgii své diecéze - Hlavní důrazy,
chyby a připomínky k prožívání a slavení liturgie v naší diecézi. Staré a nové v liturgii.)
19.2. Mgr. Michal Němeček Liturgie dalších svátostí (Křest, svatba, zpověď…
Závažnost, důsledky, vážnost obřadu. Proč nekřtít každé malé dítě? Dá se
zpovídat kdekoliv?)
26.2. Mgr. Ivo Prokop Historie a vývoje liturgie (Vypadala mše vždy tak jako
dnes? Co je mše podle Pia V.? Má vývoj směřovat i do budoucna? Co lze
v liturgii měnit?)
4.3. Mgr. Jan Rückl Prožití mše s užitkem (Jak se lze aktivně zapojit, když vše
dělá kněz? Musí všichni jen sedět a mlčet? Nápady, způsoby, zkušenosti.)
11. 2. ThLic. Vojtěch Kodet Eucharistie - tajemství setkání s Kristem.
(Hloubka tajemství mše svaté a mešní oběti.)
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KALENDÁŘ AKCÍ PROSINEC 2007

Bohoslužby o vánocích 2007
Pondělí 24. 12. - ŠTĚDRÝ DEN
15.00
22.00
22.00
24.00

Dobříš – setkání v kostele u jesliček - bohoslužba slova pro
rodiny s dětmi
Svaté Pole – štědrovečerní eucharistie
Stará Huť – štědrovečerní bohoslužba slova
Dobříš – štědrovečerní eucharistie

Úterý 25. 12. - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNA
9.00
10.45
12.00

Dobříš – slavení eucharistie
Rosovice – slavení eucharistie
Dlouhá Lhota – slavení eucharistie

7.30
9.00
10.45
12.00

Rosovice – slavení eucharistie
Dobříš – slavení eucharistie
Svaté Pole – slavení eucharistie
Dlouhá Lhota – slavení eucharistie

Středa 26. 12. - SVATÉHO ŠTĚPÁNA

1.12. So

2.12. Ne 15:00 PCSVT
3.12. Po 20:00 PCSVT
4.12. Út 14:30 LDN
6.12. Čt 15:00 PCSVT
9.12. Ne 15:00 PCSVT
17:00 PCSVT
10.12. Po
12.12. St

10.45
12.00

Rosovice – slavení eucharistie
Dobříš – eucharistie zaměřená na rodiny, po ní agapé
v Pastoračním centru sv. Tomáše
Svaté Pole – slavení eucharistie
Dlouhá Lhota – slavení eucharistie

Pondělí 31. 12. - SV. SILVESTRA
18.00

Dobříš – eucharistie na poděkování za uplynulý rok

Úterý 1. 1. - SLAVNOST BOŽÍ MATKY P. MARIE
7.30
9.00
10.45
12.00

Rosovice – slavení eucharistie
Dobříš – slavení eucharistie
Svaté Pole – slavení eucharistie
Dlouhá Lhota – slavení eucharistie

Redakční rada Tomáše přeje všem čtenářům
radostné Vánoce a požehnaný rok 2008
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15:00 PCSVT
18:00 PCSVT

15.12. So 10:00 DOBŘIS
16.12. Ne 15:00 PCSVT
18:00 PCSVT
17.12. Po 17:00 PCSVT

Neděle 30. 12. - SVATÉ RODINY
7.30
9.00

9:00- PCSVT
14:00

20.12. Čt
23.12. Ne
26.12. St
27.12. Čt
30.12. Ne
7.1. Po
13.1. Ne
15.1. Út
18.1. Pá
20.1. Ne

Duchovní obnova „Jak číst Písmo svaté
s užitkem“ (P. Michal Němeček)
Divadlo pro děti (akce MC Dobříšek)
Duchovní večer mužů na téma „Překážková dráha víry“
- Eucharistie
Bohoslužba pro děti
Setkání manželů II
Miro Pogran: „Příběh o prameni“ - vernisáž výstavy a prezentace autorské knížky
Setkání s prof. Oličem
Ekumenická bohoslužba, po ní posezení při čaji
(nebude eucharistie v kostele)
Brigáda v kostele – předvánoční úklid
Setkání manželů I
Adventní koncert Dobříšského kostelního sboru
Zpovědní odpoledne - svátosti smíření s účastí
pozvaných kněží
Duchovní večer mužů

20:00 PCSVT
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH NALEZNETE NA ZVLÁŠTNÍ STRÁNCE
Eucharistie v Domově seniorů
9:30 DOBŘÍŠ
Betlémské světlo
14:15 DOBRIS
15:00 DOBRIS
Zpívání u jesliček – společný zpěv koled
Vánoční koncert - Codex Temporis a hosté
18:00 DOBŘÍŠ
KOSTEL
Eucharistie zaměřená na rodiny a po ní agapé
9:00 DOBRIS
v Pastoračním centru
Setkání s prof. Oličem
15:00 PCSVT
Setkání manželů II
16:00 PCSVT
Zahájení cyklu semináře o liturgii
19:30 PCSVT
Ekumenická bohoslužba a společenský večer
18:00 PCSVT
Setkání manželů I
16:00 PCSVT

Pravidelné bohoslužby a pastorace mimo vánoční týden (viz str. 4)
jsou beze změny podle programu uveřejněného v zářijovém čísle Tomáše,
pouze páteční večerní adorace a eucharistie je v PCSvT.
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