Římskokatolická farnost Dobříš
a
Pastorační centrum sv. Tomáše

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Činnost a zaměření
Římskokatolická farnost Dobříš patří do Arcidiecéze pražské. Správní činnost ŘK
farnosti Dobříš zahrnuje kromě Dobříše také duchovní správu přilehlých obcí,
mezi něž patří Rosovice, Svaté Pole, Dlouhá Lhota a další menší obce např.
Lhotka, Rybníky, Daleké Dušníky, Budínek aj. Římskokatolická farnost Dobříš
v souladu se svým posláním nabízí a zajišťuje duchovní a pastorační služby
místním obyvatelům a ve spolupráci s Farní charitou poskytuje duchovní péči
v Domově seniorů a v Masarykově sanatoriu (LDN).
Do

činnosti

farnosti

patří

kromě

duchovních

služeb

církve

i

kulturní

a vzdělávací aktivity v rámci programu Pastoračního centra sv. Tomáše např.
přednášky, koncerty, výstavy a také kulturní festival Dobříšské záření. Farnost zajišťuje
kromě programu pro dospělé také program pro děti.
Dobříšské farní společenství tvoří přibližně 250 praktikujících křesťanů a jsou v něm
zahrnuty všechny generace. Specifickým rysem tohoto společenství je velký počet
mladých rodin s více dětmi (přes 80 dětí), v současné době bývá při nedělní bohoslužbě
v kostele přítomno okolo 50 dětí. Menším podílem je zastoupena střední a starší
generace.
Součástí farnosti je Pastorační centrum sv. Tomáše v Dobříši (dále PCSvT), které
farnost provozuje od r. 2001. Toto místo je zázemím pro život farnosti a probíhá zde
kulturní a duchovní program farnosti, otevřený všem obyvatelům.
K budově PCSvT patří od r. 2009 „oranžové“ sportovní hřiště, které je volně
otevřeno veřejnosti, zejména dětem a mládeži. Hřiště bylo vybudováno na pozemku
farnosti ve spolupráci s Městem Dobříš a financováno z grantu Nadace ČEZ. Farnost
zajišťuje jeho provoz a opravy.
Farnost se také stará o zahradu kolem PCSvT a zdarma ji poskytuje Rodinnému
centru Dobříšek k provozování dětského hřiště. Zahrada tak ještě s altánkem a
ohništěm vytváří příjemné prostředí pro odpočinek i pro sport a navštěvuje ji mnoho
rodičů s malými dětmi.
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Farnost zajišťuje také údržbu a opravy památek a budov, které jsou v jejím
vlastnictví: kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši, kostel sv. Petra a Pavla v Rosovicích, .
kostel sv. Alžběty Durynské ve Svatém Poli a kostel sv. Jana Evangelisty v Dlouhé
Lhotě. Stará se také o fary ve Svatém Poli a v Rosovicích a o budovu Pastoračního
centra sv. Tomáše v Dobříši.
Činnost farnosti je personálně zajištěna jednak zaměstnanci Arcibiskupství
pražského a jednak dobrovolníky. Od r. 2011 zastupuje farnost administrátor a působí
zde také farní vikář, dalšími zaměstnanci jsou tři pastorační asistentky. Poradními
orgány administrátora jsou pastorační a ekonomická rada. Kromě toho se na činnosti
a správě farnosti, na charitních projektech a na zajištění programů podílí kolem
padesáti dobrovolníků z řad farníků.
Svoje aktivity farnost prezentuje a nabídku pravidelně aktualizuje na svých
webových stránkách www.farnostdobris.cz, na webových stránkách města Dobříš,
v místním tisku Dobříšské listy, v pražském Arcidiecézním zpravodaji, v Katolickém
týdeníku, na radiu Proglas a vylepováním a rozesíláním plakátů. Do září 2013 také
vydávala svůj farní časopis „Tomáš“ (v současné době se hledá nový šéfredaktor).
Farnost spolupracuje s místními neziskovými organizacemi a zájmovými spolky:
 s Farní charitou: Několik farníků dobrovolně pomáhá a podílí se na duchovní péči
o nemocné v Masarykově sanatoriu a v Domově seniorů v Dobříši. V lednu 2013 se
farníci aktivně zapojili do organizování Tříkrálové sbírky, společně s Farní charitou byl
realizován Den nemocných a také dvě předvánoční charitativní akce na pomoc dětem
ze sociálně slabších rodin a na podporu vzdělávání dětí v Ekvádoru.
 s Rodinným centrem Dobříšek, které provozuje svoji činnost v suterénu
pastoračního centra. Spolupráce se týká zejména péče o zahradu a pořádání
několika společných akcí během roku.
 s Městem Dobříš: farnost je zapojena do komunitního plánu sociálních služeb na
Dobříšsku, v říjnu 2013 se zúčastnila každoroční akce města Dobříš „Pojďme tvořit
na hřiště“ a připojila se k programu Dobříšských májových slavností. Město v r. 2013
podpořilo činnost farnosti poskytnutím grantu z Fondu sportu, kultury a volného času
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Města Dobříše. Vzájemná podpora a spolupráce je i v jiných oblastech, např.
vzájemná pomoc při zajišťování větších akcí apod.
 s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Dobříši: obě farnosti
společně organizují každoroční kulturní festival Dobříšské záření, připravují několikrát
za rok společné ekumenické bohoslužby a společenské večery.
 se skautskými oddíly v Dobříši: Farnost spolupracuje s dívčím oddílem Minnehaha
a s chlapeckým Tábornickým oddílem Zlatý list, zejména při akcích jako je Betlémské
světlo, Kvákoťuky, letní tábor, aj.

PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2013
 DUCHOVNÍ SLUŽBY CÍRKVE
Pravidelné bohoslužby se konaly každou neděli ve 4 kostelích (Dobříš, Svaté Pole,
Dlouhá

Lhota

a

Rosovice)

a

během

týdne

v PCSvT,

v Domově

seniorů

a v Masarykově sanatoriu, za týden celkem 10x.
Udílení svátostí a přípravy k jejich přijetí, církevní obřady probíhaly průběžně během
roku (křty, sňatky, pohřby apod.).

 PASTORAČNÍ PROGRAM
MALÁ SPOLEČENSTVÍ – pravidelné akce
Během roku probíhal pravidelně 1x za týden nebo 1x za měsíc duchovně-vzdělávací
program v tzv. „malých společenstvích“:
Pro děti se pořádaly každý týden „klubíčka“ pro nejmenší (2 skupiny), setkání pro děti
s výukou náboženství (4 skupiny), kroužek Zpívánky (2 skupiny), kroužek Barvička
(2 skupiny), fotbalový kroužek pro mladší chlapce a „spolčo“ pro mládež.
Pro dospělé byly každý týden Modlitby matek, setkání pro seniory, modlitební skupina
a hudební nácvik chrámového sboru. Jedenkrát za měsíc se uskutečňovala setkání pro
manželské páry (3 skupiny) a duchovní večer mužů.
V loňském roce se tak v celkem 17 skupinkách scházelo cca 180 osob.
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AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
V průběhu roku se konaly vzdělávací, kulturní, duchovní a charitativní akce pro
veřejnost: výstavy, přednášky, semináře, koncerty apod.
Přehled akcí pro veřejnost v roce 2013
Leden
6. 1. Tříkrálový koncert (Dobříšský chrámový sbor)
8. 1. Skupina „open“ (seminář „Starej se o sebe“ 3. setkání)*
11. 1. První farní ples – v Kulturním domě v Dobříši
18. 1. Ekumenická bohoslužba, vernisáž výstavy Bella Kabella a společenský večer
evangelické a katolické farnosti
28. 1. Setkání pro seniory (seminář „Starej se o sebe“ 3. setkání)
Únor
Výstava „Bella Kabella“/ fotografie / T. Kábele, B. Scheinherr, P. Chrpa
3. 2. Karneval pro děti
9. 2. Den nemocných (ve spolupráci s Farní charitou)
12. 2. Skupina „open“ (seminář „Starej se o sebe“ 4. setkání)
25. 2. Setkání pro seniory (seminář „Starej se o sebe“ 4. setkání)
Březen
10. 3. Vernisáž výstavy Miro Pogran/ Krajina (do konce března)
12. 3. Skupina „open“ (seminář „Starej se o sebe“ 5. setkání)
25. 3. Setkání pro seniory (Seminář „Starej se o sebe“ 5. setkání)
Duben
7. 4. Vernisáž výstavy „Rád bych maloval sny…“ / Mirek Salcman/ obrazy malované
na dřevo
9. 4. Skupina „open“ (seminář „Starej se o sebe“ 6. setkání)
22. 4. Setkání pro seniory (Seminář „Starej se o sebe“ 6. setkání)
Květen
4. 5. Farní výlet na Budeč, Okoř a do kláštera Slaný.
14. 5. Skupina „open“ ((seminář „Starej se o sebe“ 7. setkání)
22. 5. Přednáška Viry ve 21. století. (Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. z Ústavu organické
chemie a biochemie AV ČR a Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.)
24. 5. Noc kostelů (mezinárodní projekt) – hudební vystoupení, meditace nad biblickým
textem, prohlídka kostela, varhanní hudba, výstava o životě farnosti
27. 5. Setkání pro seniory (Seminář „Starej se o sebe“ 7. setkání)
Červen
2. 6. Vernisáž výstavy „Součástí (s)tvoření“
9. 6. Koncert duchovní hudby v podání souboru Codex temporis
11. 6. Skupina „open“ (seminář „Starej se o sebe“ 7. setkání)
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24. 6. Setkání pro seniory (Seminář „Starej se o sebe“ 7. setkání)
26. 6. Modlitba pro město (v parčíku u Mírového náměstí)
27. 6. Odpoledne pro děti na závěr školního roku (hry, soutěže, táborák)
Červenec
1. - 10. 7. Indiáni – akce pro tatínky s dětmi.
Srpen
17. – 24. 8. týdenní seminář pro manželské páry (v Králíkách)
Září a říjen
Kulturní festival Dobříšské záření:
27. 9. vernisáž výstavy Obrazy dneška/ Karolína Laštovková/ fotografie/
a společenský večer v Pastoračním centru sv. Tomáše
29. 9. Festival DZ: neděle nejen pro děti: hry, soutěže a pohádka Dupynožka (Divadlo
dr. Ženatého)
3. 10. Festival DZ: večer s hostem Oldřichem Průšou na téma „Dobříš na Zlaté stezce“
6. 10. Festival Dobříšské záření: koncert skupiny Rainbow Gospel Choir
Listopad
2. 11. Modlitba za zemřelé (na hřbitově v Dobříši)
17. 11. Vernisáž výstavy "Blahoslavení" - fotky a výtvarné práce klientů občanského
sdružení Paprskovec, pečující o hendikepované (do 5. 12.).
21. 11. Adventní seminář "Chtěl bych, ale... aneb o síle a slabosti naší vůle“** /1/
Marek Orko Vácha Ph.D. Spojeno s autogramiádou knížky "Život je sacra
zajímavej"autorů M. O. Váchy a Karla Satorii.
28. 11. Adventní seminář "Chtěl bych, ale... aneb o síle a slabosti naší vůle“ /2/
Jan Houkal Th.D.
celý měsíc - charitativní akce „Krabice od bot“ – dárky pro děti ze sociálně slabých rodin
Prosinec
1. 12. Jak se žije v Ekvádoru – projekt na pomoc dětem v latinské Americe.
4. 12. Adventní seminář "Chtěl bych, ale... aneb o síle a slabosti naší vůle“ /3/
Mgr. Karel Satoria.
8. 12. Vernisáž výstavy 100 let rosovického kostela (v PCSvT)
11. 12. Adventní seminář "Chtěl bych, ale... aneb o síle a slabosti naší vůle“ /4/
Mgr. Petr Blecha.
21. 12. Koncert duchovní hudby - Komorní sbor českých muzikantů
23. 12. Betlémské světlo – akce se skauty
28. 12. „Půjdem spolu do Betléma“ - putování k živému Betlému na zahradě
Pastoračního centra sv. Tomáše a zpívání koled - pro veřejnost (účast cca 250 osob).
*Seminář„Starej se o sebe“ (o duchovním růstu člověka). Probíhal od listopadu 2012 do
června 2013, každý měsíc pro 8 skupin.
**Adventní seminář „O síle a slabosti lidské vůle – celkem 4 přednášky.
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
Přehled hospodaření je uveden v přiložené účetní tabulce
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013
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Komentář k přehledu hospodaření:
V roce 2013 ovlivnily hospodaření farnosti především plánované úpravy interiéru
kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši. Na úpravy kostela bylo vynaloženo 319.589,-Kč.
Největším zdrojem příjmů pro tuto akci byly rezervy farnosti a dary drobných dárců
(95.235,-Kč). Další větší investice se neuskutečnily.
Pastorační centrum sv. Tomáše získalo od města Dobříše dotaci na kulturní akce a
festival Dobříšské záření ve výši 35.000,-Kč, která byla ke konci roku řádně vyúčtována.
V Rosovicích proběhly oslavy 100 let posvěcení kostela. Farníci si důstojné oslavy
zorganizovali téměř svépomocí a hospodaření tak nebylo ovlivněno.
Ostatní výdajové a příjmové položky odpovídaly standardnímu provozu farnosti.

7

PODĚKOVÁNÍ
Naši činnost v roce 2013 podpořily finančně i jiným způsobem některé organizace
i soukromé osoby, příznivci farnosti a Pastoračního centra sv. Tomáše. Jsme
vděčni za jejich podporu, spolupráci a pomoc a patří jim náš velký dík.
Děkujeme za spolupráci a podporu zejména:
Městu Dobříš - za finanční podporu na kulturní akce při Pastoračním centru sv.
Tomáše a na kulturní festival Dobříšské záření,
Ministerstvu kultury - za dotace na opravy kostelů,
obecním úřadům Dlouhá Lhota a Rosovice - za spolupráci a přispění na opravy
církevních staveb,
firmě Letizia - za pravidelné květinové dary pro výzdobu kostela.
Arcibiskupství pražskému
Knížecí rodině Colloredo-Mannsfeld
Firmě OSKA s r. o. Praha
Firmě Opravy církevních staveb, Ing. Pavel Polák
Farní charitě Dobříš
Farní charitě Starý Knín
Rodinnému centru Dobříšek z. o.
Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Dobříši
Kulturnímu domu Dobříš.
Děkujeme také všem ostatním, kteří se zapojili svojí službou ve farnosti v oblasti
technické, ekonomické či administrativní, svůj volný čas věnovali dobrovolnické
práci s dětmi a s dospělými, přispěli finančně či svými nápady, návrhy i radami
i další pomocí a umožnili tak pestrý a aktivní život farního společenství.

8

ZHODNOCENÍ A PLÁNY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ
S pohledem na minulé období se domníváme, že činnost farnosti a aktivity, které
probíhaly v Pastoračním centru sv. Tomáše, přinesly místním obyvatelům nemalý
užitek: semináře a přednášky nabídly lidem osobnostní rozvoj, kulturní festival
Dobříšské záření a Noc kostelů připomněly hodnoty naší evropské kultury vycházející
z křesťanství, společenské akce přispěly k vytváření přátelských vztahů mezi místními
obyvateli, mezi „kostelními“ a „nekostelními“ a také mezi generacemi navzájem, dobře
pokračovala

vzájemná

spolupráce

neziskových

organizací

a

místních

církví.

Charitativní akce přinesly o Vánocích radost mnoha dětem ze sociálně slabých rodin
a umožnily školní výuku a zdravotní péči několika desítek dětí v Ekvádoru.
Celoroční kroužky pro děti Barvička a Zpívánky poskytly rodinám finanční dostupnost
výtvarného a hudebního vzdělávání nejmenších dětí a podpořily dobrovolnickou práci.
O akce, které jsme pořádali v uplynulém roce, byl ze strany veřejnosti zájem, o čemž
svědčí dobrá návštěvnost a pozitivní zpětné reakce návštěvníků. Proto vidíme naši
činnost i do budoucna jako smysluplnou a potřebnou.
V duchu svého poslání chceme i v budoucím období udržet a rozvíjet místní
společenství a život farnosti, poskytovat duchovní služby církve a nabídkou aktivit
přispívat k duchovnímu růstu lidí. Vzhledem k rostoucímu počtu dětí ve farnosti se
chceme v budoucnu více zaměřit na program pro děti a mládež.
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Římskokatolická farnost Dobříš
Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš
tel. 318 521 677, 602 308 881
E-mail: pcstomas@volny.cz
Webové stránky: www.farnostdobris.cz
Statutárním zástupce: Mgr. Karel Satoria, administrátor
Bankovní spojení: č. ú. 317737684/0600 VS 901
IČO: 47067829

Zpracovala: Ing. Ludmila Musilová. Finanční a ekonomická zpráva: Ing. Jana Kořínková.
Schválil: Mgr. Karel Satoria, administrátor ŘKF Dobříš
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