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Úvodem 

 

Ve Starém zákoně, v knize Kazatel je krásná pasáž, srozumitelná, mnohé oslovující: 

 

„Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas: 

Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhat, 

čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, 

čas plakat a čas se smát, čas rmoutit se a čas tancovat, 

čas házet kamení a čas kamení sbírat, čas objímat a čas objímání zanechat, 

čas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, 

čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat.“ (Kaz 3,1-7) 

 
Toto platí pro jednotlivce, rodiny… a samozřejmě i pro farnosti. 
 
 
Loňský a letošní rok byly ve znamení pandemie, která v mnohém určila ráz a rozsah 

působení pastoračního centra a farnosti. Bylo méně příležitostí „se objímat, tancovat, 

povídat, budovat“, o to víc „mlčet, hledat, plakat, uzdravovat“: jinými slovy nebylo tolik 

viditelných činností, o to víc však „soucit a solidarita, modlitba za nemocné a za 

nasazené v první linii, hledání a reorientace“. Přesto přese všechno se uskutečnily i 

určité aktivity, jak se dočtete na následujících stránkách. 

 

 
Přeji vše dobré!  

  
 

P. Angelo Scarano 
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Poslání  

Vycházíme z poslání církve: přinášet lidem radostnou zprávu o křesťanské naději a svým 

jednáním o ní svědčit, vytvářet společenství věřících sjednocené v duchu nezištného 

přátelství a otevřené pro všechny lidi dobré vůle, být vnímaví k potřebám druhých  

a podle možností jim pomáhat.  

 

I. NAŠE ČINNOST  

V souladu s tímto posláním farnost nabízí duchovní a vzdělávací služby (pastorační péče 

a bohoslužby, vzdělávací semináře a křesťanská nauka, duchovní doprovázení 

nemocných a lidí v obtížných situacích, vzdělávací vstupy pro školy aj.) a také program 

volnočasových aktivit pro veřejnost: zájmové kroužky pro děti a různé kulturní akce, 

kterými se též podílí na programu prevence kriminality v našem městě.  

Volnočasové aktivity jsou podporovány již několik let městem Dobříš. Od poloviny března 

2020 v souvislosti s epidemií COVID-19 však musela být většina programů 

z hygienických důvodů dočasně zrušena nebo 

omezena. 

K dalším činnostem farnosti patří také 

údržba a opravy těchto kostelů a budov:  

kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši - v r. 2020 se 

                uskutečnily opravy za 127 tis. Kč, 

kostel sv. Petra a Pavla v Rosovicích  

kostel sv. Alžběty Duryňské ve Svatém Poli 

kostel sv. Jana Evangelisty v Dlouhé Lhotě,  

farní budovy ve Svatém Poli a v Rosovicích 

  a Pastorační centrum sv. Tomáše v Dobříši.  

 

Farnost se také stará o zahradu u budovy 

PCSvT a udržuje a provozuje sportovního hřiště s umělým povrchem, které je volně 

přístupné veřejnosti (vybudované Nadací ČEZ v r. 2009 ve spolupráci s Městem Dobříš). 
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II. AKTIVITY BĚHEM ROKU 

 

Začátkem roku 2020 bylo možné uspořádat 

Tříkrálový koncert, cestopisnou přednášku  

o ostrově Madeira od Mgr. Petra Váni a koncem 

ledna také ekumenické setkání s dobříšským 

Farním sborem Českobratrské církve 

evangelické, které bylo spojené s besedou se 

zástupci hnutí Chemin Neuf a zakončené 

společenským večerem. 

Do poloviny března mohl také pravidelně probíhat 

hudební kroužek Zpívánky a výtvarný „kurz pro 

děti s Mirem a Danielou“. 

 

Činnost farnosti v době covidové 

Od poloviny března 2020, kdy byl vyhlášen 

nouzový stav, došlo k řadě omezení: po několik 

měsíců byla možnost bohoslužeb pouze on-line, 

musel být zrušen započatý předvelikonoční 

seminář, připravený kurz Alfa i vstupy pro školy 

na téma velikonočních svátků. Nemohl se 

pořádat farní výlet ani nemohla probíhat obvyklá 

klubová setkání. 

Bohoslužby (a také svatby, pohřby apod.)  

v období, kdy docházelo k uvolňování opatření, 

se mohly konat jen s omezeným počtem 

návštěvníků Z toho důvodu se konaly v kostele 

v Dobříši další dvě nedělní bohoslužby; podobně 

                                                      bylo více bohoslužeb o Vánocích.  



 

 

4 

 

Po celý rok každý den v týdnu byl dobříšský 

kostel otevřený k večerní osobní meditaci a 

konala se večerní bohoslužba (za dodržování 

platných hygienických předpisů).  

V listopadu vládní opatření umožnila, že se 

mohla konat tradiční „Modlitba za zemřelé“ na 

hřbitovech ve Svatém Poli a v Dobříši. 

Během celého roku byl neustále k dispozici kněz 

pro všechny, kteří potřebovali podporu duchovní 

či jinou. 

  

Ze vzdělávacích akcí pro děti probíhala 

křesťanské nauka (klubíčka a náboženství) 

v rámci omezení pouze v červnu, v září a 

v prosinci; v ostatních měsících byla možná jen 

distanční výuka ve spolupráci s rodiči. V červnu 

bylo již možné pořádat „odpoledne pro děti“ na 

závěr školního roku a na září bylo (z června) 

přesunuto první svaté přijímání. 

 

Lektoři a učitelé se mohli v srpnu zúčastnit 

celodenního výukového semináře Bibliodrama, 

který v pastoračním centru vedla Doc. PhDr. 

Mireia Ryšková, Th.D. 

 

Další akce jako klubová setkání (pro seniorky, 

mládež, matky apod.), zdravotní cvičení 

Seniorfitnes  a kruhové tance se mohly během roku uskutečnit jen několikrát. 
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V rámci programu volnočasových aktivit se 

podařilo do začátku letních prázdnin dokončit 

započatý cyklus výtvarného kroužku pro děti, 

od září se pak z dalšího cyklu mohlo uskutečnit 

pouze několik hodin výuky. 

 

Z kulturních akcí pro veřejnost bylo možné za 

celý rok realizovat čtyři výstavy, tři semináře na 

duchovní téma a dvě cestopisné přednášky.  

V červnu se farnost zapojila do celostátní akce 

Noc kostelů, ovšem s redukovaným programem 

(s ohledem na dovolený počet návštěvníků). 

 

Charitativní akce 

probíhaly ve spolupráci s Farní charitou.  

Farnost se v lednu zapojila do tradiční „Tříkrálové 

sbírky“, kterou vyhlašuje Česká katolická charita. 

V únoru proběhl „Den nemocných“.  

V dubnu se farnost připojila ke sbírce Charity ČR 

Na vlně pomoci proti bezmoci na pomoc 

rodinám postiženým v důsledku epidemie. V říjnu 

farnost přispěla v rámci „misijní neděle“ do sbírky 

PMD na pomoc Africe a Indii, v prosinci se 

zapojila do charitativní akce „Krabice od bot“ 

(vánoční dárky pro děti). 

V červenci se několik mladých lidí a také několik 

rodin zúčastnilo brigády při opravě kláštera v Drastech. 
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III. CELKOVÝ PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2020 

 
5. 1. Tříkrálový koncert / Dobříšský chrámový sbor/  
17.1. Ekumenická bohoslužba (s Farním sborem ČCE), beseda s hnutím Chemin Neuf  
Prosinec – únor: výstava „Ticho po pěšině“ / papírové objekty/ Daniela Doubková 
 
8. 2. Den nemocných (bohoslužba a společenské setkání) – v PCSvT  
19. 2. Přednáška s promítáním Mgr. Petr Váňa: „Madeira – ostrov hor, květin a levád“    
3. 3.  Seminář Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.: „Ustanovil jsem vás…“.  
7. 3.  Přednáška Stanislaw Góra: „Boží zbroj“ v rámci duchovní obnovy  
 
21. 5. – 21. 6. Výstava OBRAZY / Miro Pogran  
12. 6. Noc kostelů: komentovaná prohlídka, hudba, meditace 
18. 6. Odpoledne pro děti na závěr školního roku (duchovní slovo, hry a soutěže) 
24. 6. Výstava dětských výtvarných prací - kroužek „Výtvarka s Mirem a Danielou“ 
28. 6. Oslavy v Rosovicích -715 let od založení obce – mše s biskupem V. Malým 
 
Začátkem července - dvoutýdenní prázdninová akce „Indiáni“ pro tatínky s dětmi 
25. 7. – Poutní mše v lese ke svátku sv. Anny a Jáchyma 
20. 7. - Brigáda - pomoc při opravách kláštera v Drastech 
 
29. 8. celodenní seminář  Bibliodrama s Doc. PhDr. Mireií Ryškovou, Th.D. 
 
12. 9.  – 12. 10. Výstava „K poctě Páně“/fotografie/ Květa Tošnerová  
30. 9. Video a beseda s Mgr. Petrem Váňou o návštěvě Vietnamu a Kambodže 
 
Výstava „Vzpomínky na léto“/ fotografie farníků (bez vernisáže)  
 
3. 11. Modlitba za zemřelé na hřbitovech ve Svatém Poli a v Dobříši 
 
24. 12. – otevřený kostel s prohlídkou keramického betléma, půlnoční mše 
 

Ostatní akce během roku: 

Kruhové tance s Evou Fenclovou (leden, únor, září) 

Kroužek pro děti „Výtvarničení s Mirem a Danielou“ (únor, březen, říjen, prosinec) 

Hudební kroužek pro děti „Zpívánky“ (únor, březen) 

Křesťanská nauka pro děti (leden, únor, březen, červen, září, prosinec)  

Zdravotní cvičení Seniorfitnes (leden, únor, březen, září) 
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IV. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020  

Přehled hospodaření shrnuje následující tabulka Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 
 

 

Komentář k některým položkám: 
 
Na rok 2020 jsme obdrželi dotaci od Města Dobříš ve výši 35 065,80 Kč na projekt 
„Volnočasové aktivity při Pastoračním centru sv. Tomáše“.  Dotace byla použita 
v souladu s projektem pro výtvarný kroužek na nákup materiálu a též na uhrazení  
lektorného pro tento kroužek a pro přednášky a semináře během roku. 
V souvislosti s opatřeními kvůli epidemii Covid19 mohl být plánovaný projekt uskutečněn 
jen částečně. Nevyužitou část dotace ve výši 9 570,80 jsme proto vrátili zpět Městu 
Dobříš. 
 
Významnou část darů pro farnost tvořily dobrovolné příspěvky od farníků na Provoz 
pastoračního centra sv. Tomáše.  
Na pomoc sociálně slabým dostala farnost od Farní Charity 18 tis. Kč, kterou použila pro 
zakoupení potravin a základních potřeb pro lidi bez domova a pro rodiny v nouzi. 

  Dobříš kostel Dobříš PC 
Kostel 

Rosovice 
Kostel 

Svaté Pole 

Přehled hospodaření 2020       

Počáteční stav 383 519 Kč 941 744 Kč 44 518 Kč 62 129 Kč 

Pořízený majetek 
    

Materiál 12 220 Kč 13 229 Kč 2 460 Kč 2 324 Kč 

Energie 32 034 Kč 57 761 Kč 8 581 Kč 14 352 Kč 

Provoz auta 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Pastorace 
    

Provoz kanceláře 87 607 Kč 117 011 Kč 10 740 Kč 17 043 Kč 

Opravy a údržb budov 129 849 Kč 13 930 Kč 1 044 Kč 2 483 Kč 

Daně a poplatky 311 Kč 2 937 Kč 113 Kč 4 748 Kč 

Mzdy 
    

Vydané dary 34 501 Kč 
 

9 158 Kč 8 383 Kč 

Ostatní výdaje 
 

10 061 Kč 
  

Náklady celkem 296 522 Kč 214 929 Kč 32 096 Kč 49 333 Kč 

Příjmy ze služeb 100 Kč 94 439 Kč 
 

13 227 Kč 

Sbírky 118 846 Kč 
 

29 520 Kč 45 881 Kč 

Přijaté dary a příspěvky 427 976 Kč 262 010 Kč 8 677 Kč 23 988 Kč 

Ostatní příjmy 2 403 Kč 47 111 Kč 881 Kč 360 Kč 

Příjmy celkem 549 325 Kč 403 560 Kč 39 078 Kč 83 456 Kč 

Hospodářský výsledek 252 803 Kč 188 631 Kč 6 982 Kč 34 123 Kč 

Konečný stav 636 322 Kč 1 130 375 Kč 51 500 Kč 96 252 Kč 
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Farnost získala na opravy kostela v Dobříši 150 tis. Kč od Arcibiskupství pražského  
ze Svépomocného fondu. 
Na stavební úpravy v kostele spojené s renovací varhan daroval 150 tis. Kč pan Pavel 
Faiereisl.  
V roce 2020 byly provedeny opravy kostela v Dobříši ve výši 126 512 Kč. Opravy 
interiéru kostela by měly pokračovat do konce září 2021. 
 
Náklady pod hlavičkou „kancelář“ zahrnují také odvody do mzdového fondu 
Arcibiskupství pražského, kterými se farnost podílí na úhradě mezd pastoračních 
asistentů. 

 

Dlouhá Lhota fara Sv. Pole 
fara 

Rosovice Pastorace Projekty Celkem 

              

20 475 Kč 125 260 Kč 198 750 Kč -745 Kč     1 775 650 Kč 

      

  

863 Kč 
  

9 311 Kč 
  

40 407 Kč 

8 654 Kč 
     

121 382 Kč 

0 Kč 
     

0 Kč 

   

3 980 Kč 
  

3 980 Kč 

6 423 Kč 
     

238 824 Kč 

1 154 Kč 1 215 Kč 15 673 Kč 
   

165 348 Kč 

4 747 Kč 
     

12 856 Kč 

      

0 Kč 

1 331 Kč 
     

53 373 Kč 

    

25 495 Kč 
 

35 556 Kč 

23 172 Kč 1 215 Kč 15 673 Kč 13 291 Kč 25 495 Kč   671 726 Kč 

10 003 Kč 40 204 Kč 48 492 Kč 
   

206 465 Kč 

17 967 Kč 
     

212 214 Kč 

8 127 Kč 
   

35 066 Kč 
 

765 844 Kč 

370 Kč 
  

40 497 Kč 
  

91 622 Kč 

36 467 Kč 40 204 Kč 48 492 Kč 40 497 Kč 35 066 Kč   1 276 145 Kč 

13 295 Kč 38 989 Kč 32 819 Kč 27 206 Kč 9 571 Kč   604 419 Kč 

33 770 Kč 164 249 Kč 231 569 Kč 26 461 Kč 9 571 Kč   2 380 069 Kč 
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IV.  ZHODNOCENÍ A VÝHLED NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ  

 

Vzhledem k mimořádné situaci způsobené epidemií covid-19 není možné hodnotit 

činnost ve farnosti podle počtu akcí nebo podle návštěvnosti.  

 

Těší nás, že po celý rok (včetně období, kdy byla přísnější hygienická opatření) 

zůstala vždy lidem dostupná pastorační a duchovní péče: lidem byl stále 

k dispozici kněz, byla možnost navštívit kostel, s určitými omezeními se účastnit 

bohoslužeb, na webových stránkách farnosti byly zveřejňovány a neustále 

aktualizovány důležité informace (odkazy na bohoslužy on-line, na zajímavé 

přednášky, na pastorační materiály pro děti, na charitní sbírky aj.). 

 

Jsme rádi, že část volnočasových aktivit, kterou jsme mohli uskutečnit (přednášky, 

semináře, výstavy, kroužky pro děti) mohla obohatit a zkvalitnit život místních 

obyvatel.  

 

Přejeme si, aby náš program i v budoucnu dával lidem možnost rozvíjet duchovní 

rozměr a objevovat hodnoty, které přinášejí do života radost a naději. Do doby, než 

se situace zlepší (a budeme moci obnovit aktivity v plném rozsahu) se budeme 

snažit hledat další cesty a formy, jak lidem tyto hodnoty zprostředkovat. 
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V. PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem příznivcům a sponzorům za podporu a za finanční a jiné dary:  

 

 Městu Dobříš za finanční příspěvek na volnočasové aktivity při PCSvT 

 Arcibiskupství pražskému za finanční příspěvek na opravu kostela v Dobříši 

 Všem soukromým dárcům za dary a za příspěvky na opravy, na provoz 

 kostelů a na činnost Pastoračního centra sv. Tomáše. 

 

Děkujeme také za přátelskou pomoc a spolupráci  

 

 Farní charitě Dobříš  

 Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši  

 knížecí rodině Colloredo-Mannsfeld a vedení zámku Dobříš  

 květinářství Letizia za květinové dary 

 Rodinnému centru Dobříšek  

 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Dobříši  

 dobříšským skautkám a skautům  

 obcím Dlouhá Lhota, Rosovice a Svaté Pole. 

 

Poděkování patří také všem, kteří nezištně věnovali svůj čas, úsilí a jakoukoliv 

práci ke zlepšení prostředí a života ve farnosti. Zvláště si vážíme těch, kteří si vzali 

na starost některou z oblastí života farnosti a pravidelně se o ni starají.   
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VI.  Kontaktní, správní a identifikační údaje 

 

Římskokatolická farnost Dobříš patří do Arcidiecéze pražské. 

 

Pod duchovní správu ŘKF Dobříš patří tyto obce: 

Dobříš (kostel Nejsvětější Trojice),  

Svaté Pole (kostel sv. Alžběty Duryňské),  

Rosovice (kostel sv. Petra a Pavla)  

Dlouhá Lhota (kostel sv. Jana) 

a další obce v okolí: Stará Huť, Rybníky, Daleké Dušníky, Budínek a Lhotka.   

 

Adresa: 

Římskokatolická farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš 

Statutární zástupce: Angelo Scarano Th.D., farář (duchovní správce) 

Kontakt: tel. 777 739 612, e-mail: scarano@seznam.cz 

 

E-mail: pcstomas@volny.cz (kancelář) 

Webové stránky: www.farnostdobris.cz 

IČ: 47067829  

Bankovní spojení: č. ú. 3869703339 / 0800   

 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Ludmila Musilová. 

Finanční a ekonomická zpráva: Ing. Jana Kořínková. 


