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I. POSLÁNÍ A ČINNOST ORGANIZACE 

Římskokatolická farnost Dobříš spadá do Arcidiecéze pražské. Do její duchovní správy 

patří obce Dobříš, Svaté Pole, Rosovice a Dlouhá Lhota, v nichž se každou neděli 

konají v kostele bohoslužby. Do farnosti patří také menší obce s kapličkami, kde se 

konává 1x za rok poutní bohoslužba: Stará Huť, Rybníky, Daleké Dušníky, Budínek  

a Lhotka.  

Pastorační činnost farnosti  

je v souladu s jejím posláním: zprostředkovat lidem křesťanskou naději, společně slavit 

víru a poskytnout lidem duchovní služby církve s tím spojené (katecheze, výuka 

náboženství, bohoslužby, křty, svatby, církevní pohřby, doprovázení nemocných, 

individuální rozhovory v problémových situacích apod.) Další oblastí je pomoc 

potřebným a nemocným, která probíhá v úzké spolupráci s Farní charitou.  

Kromě klasických duchovních služeb církve se ve farnosti pořádají také různé 

přednášky, výstavy, pravidelná klubová setkání pro různé generace, zájmové kroužky 

pro děti a jiné akce. Tyto aktivity probíhají většinou v Pastoračním centru sv. Tomáše 

v Dobříši (dále jen PCSvT), případně v kostele (např. Noc kostelů).   

 

Do činnosti farnosti patří také 

   údržba a opravy kostelů a budov: 

 

- čtyř kostelů: v Dobříši, v Rosovicích, v Dlouhé  
       Lhotě (viz foto) a ve Svatém Poli, 

- dvou farních budov - ve Svatém Poli  
       a v Rosovicích,  

- Pastoračního centra sv. Tomáše v Dobříši, 
 

    péče o zahradu a zeleň kolem budovy PCSvT  
 a v prostoru dětského hřiště u PCSvT  
 

    údržba sportovního tzv.„oranžového“ hřiště s umělým povrchem, volně 
 přístupného veřejnosti (vybudované r. 2009 Nadací ČEZ ve spolupráci s Městem  
 Dobříš). 
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II. PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2018 

 

1. SLUŽBY CÍRKVE  

 

BOHOSLUŽBY 

Nedělní bohoslužby probíhaly pravidelně každý týden v kostele: Dobříš, Rosovice, 

Svaté Pole a Dlouhá Lhota. 

Průměrná celková návštěvnost 

byla cca 230 osob. 

Ostatní bohoslužby se konaly ve 

všední den v Domově seniorů, 

v Masarykově sanatoriu (LDN) a 

v PCSvT (1x týdně) a v kostele 

v Dobříši  (2x týdně). 

Mimořádné bohoslužby byly 

slouženy příležitostně a v rámci církevních svátků: žehnání školákům na začátku 

školního roku, adventní roráty, vánoční bohoslužby, velikonoční obřady, modlitby na 

hřbitově za zemřelé, poutě a posvícení v obcích, bohoslužba pro děti na konci školního 

roku apod.  

V lednu se uskutečnila ekumenická bohoslužba ve spolupráci s Farním sborem 

Českobratrské církve evangelické v Dobříši. 

 

DUCHOVNÍ SLUŽBY 

Zájemcům byla během roku 

poskytována patřičná příprava  

a uděleny svátosti (křest, svátost 

manželství, svátost nemocných, 

svátost smíření, první svaté 

přijímání). Lidé využili také další 

služby církve (církevní pohřeb, 

doprovázení nemocných v LDN, duchovní pomoc, osobní rozhovor aj.) 
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2. PRAVIDELNÝ PROGRAM  

Život farnosti se z velké části odehrává v Pastorační centrum sv. Tomáše 

(postaveno v r. 2001), které se stalo prostorem, kde lidé všech generací mohou sdílet 

své radosti i starosti s druhými, navštěvovat přednášky a vernisáže, potěšit se 

výstavou obrazů či fotografií, potkávat se „napříč generacemi“ při nedělním setkání 

nebo společenských akcích. Kromě příjemně a smysluplně stráveného volného času 

přinášejí tato setkání lidem duchovní obohacení a psychickou podporu. 

Pravidelné aktivity v  r. 2018:   

Pro dospělé:  

Každý týden: „Modlitba matek“, 

odpolední klub pro seniorky a 

nacvičování chrámového sboru.  

1x za měsíc:  

duchovní večery mužů;  

pro manželské páry nedělní 

odpolední programy s diskuzí 

(ve 4 skupinách pro celkem cca 60 účastníků), 

pro všechny sobotní „Kruhové tance s Evou Fenclovou“.  

 

Pro mládež: každý týden setkání s vlastním programem, za rok 3 víkendové akce. 

 

Pro děti každý týden: Hudební kroužek „Zpívánky“  pro děti 3- 6 let (celkem 15 dětí). 

Výtvarný kroužek: v 1. pololetí pod 

názvem Barvička byl pro tři skupiny dětí; 

od září se změnou lektorů pod názvem 

„výtvarný kurz pro děti s Mirem a 

Danielou“ byl pro dvě skupiny dětí. 

Kroužek tak v r. 2018 navštěvovalo  

celkem 53 dětí.  

Děti se zúčastnily celostátní soutěže 
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 „Cestou dvou bratří“, kde získaly 1. místo v kategorii MŠ a 10. místo v kategorii  

1.-3. třída ZŠ.  

Výtvarný kroužek uspořádal během roku dvě výstavy v pastoračním centru:  

v lednu výstavu „Naši / portréty - pro radost starších lidí okolo nás“, 

 v prosinci to byla vánoční výstava 

„Půjdem spolu…“, na níž děti vytvořily 

společně papírový Betlém a cyklus 

grafických listů inspirovaných gotickou 

katedrálou. Vernisáže byly obohaceny 

hudebním programem, který si 

připravily děti ze „Zpívánek“.  

 

 

 

 

Každý týden pravidelně probíhala také „Klubíčka“- setkání pro děti s výukou 

náboženství, navštěvovalo je v 8 skupinkách kolem 70 dětí.   
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3. MIMOŘÁDNÉ AKCE 

Kromě pravidelného programu se během roku konaly také další akce pro veřejnost: 

charitativní akce, přednášky, výstavy a společenská setkání. (Koncerty organizačně 

převzalo Sdružení pro obnovu varhan pro benefiční účely na obnovu dobříšských 

varhan.) 

  Charitativní a benefiční akce  

V lednu se farnost účastnila každoročního projektu „Tříkrálová sbírka“, kterou pořádá 

Česká katolická charita. 

V únoru 10. 2. proběhl ve spolupráci s Farní charitou „Den nemocných“ – 

bohoslužba a společenské setkání pro nemocné a věkem pokročilé,  

11. 2. se uskutečnila beseda se zástupci Arcidiecézní charity Praha Stanislawem 

Gorou a misijní organizace Likvidace lepry Lubomírem Hajasem. 

17. června., 4. července., 9. září a 9. prosince se konaly v dobříšském kostele 

Nejsvětější Trojice benefiční koncerty na obnovu dobříšských varhan. 

V říjnu jsme přispěli do sbírky na podporu organizace Papežská misijní díla, která 

pomáhá potřebným lidem zejména na africkém kontinentě. 

Před Vánocemi se farnost zapojila do charitativní akce „Krabice od bot“, do níž 

mohly děti za pomoci rodičů věnovat vánoční dárek dětem ze sociálně slabší rodiny.  

První prosincovou neděli proběhlo setkání se zástupci mezinárodní charitativní 

organizace Marys Meals 

a představení činnosti 

této organizace, která 

vytváří projekty školního 

stravování v nejchudších 

zemích světa, aby tak 

zajistila dětem jídlo  

a základní vzdělání.  
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  Přednášky a semináře   

Během roku jsme uspořádali celkem 14 různých přednášek.  

Před Velikonocemi proběhl 

cyklus pěti přednášek - 

zamyšlení nad starozákonními 

biblickými texty s názvem „Náš 

Bůh vysvobozuje ze smrti“, 

přednášel biblista z TF UK 

Jaroslav Brož, Th.D. 

V únoru se konala jednodenní postní duchovní obnova, vedl ji Vojtěch Kodet, Th.D. 

V dubnu proběhly tři zajímavé 

cestopisné přednášky  promítá- 

ním: „Krajinou skal a hor“ - 

setkání a povídání s Janem 

Kovářem, autorem fotografií 

z italských Dolomit  a z Česko- 

saského Švýcarska, které v té 

době vystavoval v prostorách 

Pastoračního centra sv. Tomáše. 

„Povídání o Nepálu“ – zajímavé 

setkání s  lidmi, kteří se právě 

vrátili z cesty do této oblasti. 

„Indonésie – země ostrovů“ –   

své zážitky z cesty na Jávu, Bali  

a korálové ostrovy vyprávěl  

Mgr. Petr Váňa.  

V květnu se uskutečnila beseda 

s polárníkem a cestovatelem 

Jaroslavem Pavlíčkem o možnostech přežití člověka v drsné přírodě. 
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Na podzim jsme veřejnosti nabídli cyklus přednášek „Třikrát o manželství“ 

pojednávající o časových fázích manželského soužití a o vztazích v rodinách. 

Přednášky vedl Doc. Aleš Opatrný,Th.D., 

zkušený teolog a autor literatury 

specializující se na tuto oblast pastorace.   

V prosinci se konala adventní duchovní 

obnova, kterou vedl biskup Karel Herbst.  

Všechny tyto přednášky byly přístupné 

veřejnosti, vstup byl volný. 

 

 

 Výstavy a vernisáže  

Výstavy pořádáme během celého školního roku v prostorách Pastoračního centra  

sv. Tomáše v Dobříši. Za rok 2018 proběhlo celkem osm výstav: 

V lednu a únoru výstava NAŠI – „portréty starších lidí z rodiny a okolí pro jejich 

radost“ namalovaly děti z tvořivého kroužku Barvička.  
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V březnu výstava VYTRŽENO Z KONTEXTU - papírové objekty místní výtvarnice 

Daniely Doubkové. 

V dubnu výstava 

KRAJINOU SKAL A 

HOR – fotografie 

z italských Dolomit  

a Českosaského 

Švýcarska od Jana 

Kováře. 

V květnu a červnu 

výstava MALBA, ILUSTRACE, GRAFIKA výtvarníka Miro Pograna. 

V září výstava KAŽDÁ KAPKA V MOŘI SE POČÍTÁ… - výtvarná díla klientů denního 

stacionáře Stéblo pod vedením Magdaleny Westman. 

V říjnu výstava OKOLO CEST – 

obrazy krajin (malba olejovými 

barvami) Michaely Leglerové. 

 

V listopadu výstava DOBŘÍŠEK 

SE PŘEDSTAVUJE – výtvarné 

práce dětí z kroužku Rodinného 

centra Dobříšek. 

 

V prosinci výstava PŮJDEM 

SPOLU… , obrázky a 3D 

papírové postavy z betléma, 

které vytvořily a sestavily děti  

„výtvarného kurzu Daniely  

a Mira“. 
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 Ostatní akce  

Během roku se uskutečnily další, často již tradiční akce: V lednu Tříkrálový koncert   

a ekumenická bohoslužba. V květnu 

farní výlet a Noc kostelů: v Dobříši 

vystoupení  Zdeňky Žádníkové 

s varhanním doprovodem Lucie Toth. 

V Rosovicích hudební vystoupení dětí 

ze ZŠ a MŠ, v Dlouhé Lhotě 

komentovaná prohlídka kostela a věže 

a ochutnávka vína. 

V červnu celodenní setkání na farním 

dnu a v závěru školního roku odpoledne pro děti. V červenci „Indiáni“ pro tatínky 

s dětmi, v září žehnání školákům na začátku školního roku. V prosinci jsme nabídli 

základním a mateřským školám v Dobříši a okolních obcích vánoční program pro 

školy (akreditovaný ministerstvem školství), který se žákům i učitelům velmi líbil,  

a školy projevily přání pořádat podobné vstupy i na velikonoční téma. O Vánocích se 

konalo na Štědrý den „setkání u jesliček“ se zpíváním koled a na závěr roku oblíbená 

inscenace „živého Betléma“.  Po celý rok byla všem k dispozici farní knihovna 

 (v PCST), která obsahuje přes 1200 svazků různých žánrů. 
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CELKOVÝ PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2018 
 
 

6. 1. - 13. 1.  Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným (ve spolupráci s Farní charitou) 

6. 1. – 13.1.  Tříkrálové žehnání domů  

6. 1. Tříkrálový koncert / vánoční zpěvy / Dobříšský chrámový sbor 

14. 1. Vernisáž výstavy „NAŠI - dětské práce tvořivého kroužku Barvička (do 23. 2.) 

19. 1. Ekumenická bohoslužba a společenský večer (s Farním sborem ČCE) 

10. 2. Den nemocných (ve spolupráci s Farní charitou) 

11. 2.  Beseda se zástupci organizací Arcidiecézní charita Praha a Likvidace lepry 

21. 2. – 21.3. Cyklus 5 přednášek „Náš Bůh vysvobozuje ze smrti“/ Jar. Brož, Th.D. 

24. 2. Postní duchovní obnova s Vojtěchem Kodetem, Th.D. 

25. 2.  Vernisáž výstavy VYTRŽENO Z KONTEXTU/ Daniela Doubková (do 3. 4.) 

18. 3. Křížová cesta v přírodě – společné putování (pro všechny generace) 

8. 4. Vernisáž výstavy KRAJINOU SKAL A HOR – fotografie z italských Dolomit  

      a z Českosaského Švýcarska od Jana Kováře (do 4. 5.) 

9. 4. Cestopisná přednáška  „Povídání o Nepálu“ – manželé Lachmanovi, Adam Böhm 

25. 4. Cestopisná přednáška „Indonésie – země ostrovů“ – Mgr. Petr Váňa 

13. 5. Vernisáž výstavy Miro Pograna  MALBA, ILUSTRACE, GRAFIKA (do 30. 6.) 

19. 5. Malý varhanní koncert v rámci DMS / Květoslav Vtípil 

23. 5. Beseda o přežití v přírodě s cestovatelem a polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem  

25. 5. Celostátní akce NOC KOSTELŮ -  s programem pro veřejnost .  

27. 5.  FARNÍ DEN: poutní mše v Dobříši, první svaté přijímání a celodenní oslava 

8. 6.  „Koncert nejen duchovní hudby“ – dětský pěvecký sbor SAšáci z Aše pod  

      vedením Alexandry Benešové 

14. 6. Odpoledne pro děti na závěr školního roku: bohoslužba pro děti, hry, soutěže,  

1. 7. Poutní bohoslužba v kostele v Rosovicích v rámci obecních oslav 

28. 7. Pouť ke sv. Anně – lesní mše u studánky na Trnové 

9. 9. Žehnání školákům a studentům na začátku školního roku 

9. 9. Vernisáž výstavy „Každá kapka v moři se počítá…“/ díla klientů z denního  

       stacionáře Stéblo, které vytvořili pod vedením Magdaleny Westman (do 11. 10.) 
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9. 9. Benefiční koncert v kostele Hraje celá rodina (Sedlákovi) – na obnovu varhan 

1. 10. „Pěkná hodinka“  v Dlouhé Lhotě – bohoslužba v kostele za živé i zemřelé  

     obyvatele obce a poté společenské setkání 

3. 10. – 31. 10.  Přednáškový cyklus TŘIKRÁT O MANŽELSTVÍ / vztahy v rodině  

         a postavení rodiny v dnešní společnosti / Mons. Doc. Aleš Opatrný, Th.D. 

13. 10. Brigáda na úpravu zahrady u Pastoračního centra sv. Tomáše 

14. 10. Vernisáž výstavy OKOLO CEST/ malba olej/  Michaela Leglerová 

21. 10. Misijní neděle –  celostátní finanční sbírka na misie  

27. 10. Farní pouť na Makovou Horu a bohoslužba v tamním kostele  

4. 11. Modlitba za zemřelé na hřbitově v Dobříši a na hřbitově ve Svatém Poli 

20. 11.  Výstava „Dobříšek se představuje“/výtvarné práce kroužků Rodinného  

        centra Dobříšek  (do 18. 12.) 

26. 11. – 30. 11. Charitativní akce KRABICE OD BOT – dárky od dětí pro děti ze   

       sociálně slabších rodin (ve spolupráci s FCH a ČCE) 

1. 12.  Adventní duchovní obnova s biskupem Karlem Herbstem  

2. 12. Charitativní akce „Maryś Meals“ - beseda se zástupci organizace, která  

       podporuje vzdělání dětí a školní stravování v chudých částech světa 

9. 12.   Adventní koncert  - Dobříšský chrámový sbor pod vedením Petry Šimkové 

      s varhanním doprovodem (Jan Šimek) – v kostele Nejsvětější Trojice 

19. 12. Vernisáž výstavy  „Půjdem spolu…“/ betlém a vánoční obrazy, které vytvořily  

      děti z výtvarného kurzu pod vedením Miro Pograna a Daniely Doubkové (do 20. 1.) 

23. 12. Betlémské světlo – slavnostní předání Betlémského světla skauty v kostele  

       v Dobříši a rozdávání světla v pastoračním centru 

24. 12.  Vánoční setkání u jesliček – program pro děti a jejich rodiče v kostele v Dobříši 

30. 12.  Živý Betlém - vánoční putování od kostela k živému betlému na zahradě  

         PCSvT – s inscenací vánočního příběhu a zpíváním známých koled  
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III. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018  

Přehled hospodaření shrnuje následující tabulka Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 
 

 
  Dobříš kostel Dobříš PC Rosovice Svaté Pole 

Přehled hospodaření 2018         

Počáteční stav 370 007 Kč 555 596 Kč 103 240 Kč 3 442 Kč 

Pořízený majetek         

Materiál 23 173 Kč 11 806 Kč 16 408 Kč 1 286 Kč 

Energie 33 735 Kč 71 641 Kč 16 976 Kč 11 836 Kč 

Provoz auta 3 040 Kč 3 040 Kč 3 040 Kč 3 040 Kč 

Pastorace         

Provoz kanceláře 5 881 Kč 10 881 Kč 699 Kč 916 Kč 

Opravy a údržba budov 168 602 Kč 25 769 Kč 273 597 Kč 3 698 Kč 

Daně a poplatky 266 Kč 2 934 Kč 112 Kč 4 465 Kč 

Mzdy   19 180 Kč     

Vydané dary 110 068 Kč   12 727 Kč 25 955 Kč 

Ostatní výdaje 5 900 Kč       

Náklady celkem 350 665 Kč 145 251 Kč 323 559 Kč 51 196 Kč 

Příjmy ze služeb 15 752 Kč 220 887 Kč   7 390 Kč 

Sbírky 177 286 Kč   46 250 Kč 70 813 Kč 

Přijaté dary a příspěvky 86 291 Kč 120 935 Kč 251 861 Kč -2 224 Kč 

Ostatní příjmy 1 698 Kč 50 956 Kč 648 Kč 101 Kč 

Příjmy celkem 281 027 Kč 392 778 Kč 298 759 Kč 76 080 Kč 

Hospodářský výsledek -69 638 Kč 247 527 Kč -24 800 Kč 24 884 Kč 

Konečný stav 300 369 Kč 803 123 Kč 78 440 Kč 28 326 Kč 

 

 

Komentář k některým položkám: 
 
V kostele v Dobříši pokračovaly práce a opravy nutné k údržbě objektu. Oprava kúru  
a ostění vyšla na 72.265 Kč, čištění půdních prostor stálo 59.800 Kč. Vícepráce při 
opravě křtitelnice v kostele Dobříš byly v hodnotě 33.200 Kč. Z daru 100.000 Kč od 
města Dobříš, který jsme obdrželi v r. 2017 na 2 roky, bylo v roce 2018 profinancováno 
60.000 Kč. 
 

V kostele sv. Petra a Pavla v Rosovicích proběhla oprava oken a související úpravy 
v hodnotě 318.823 Kč. Na opravu jsme získali dotaci od Ministerstva zemědělství ve 
výši 190.647 Kč v rámci programu rozvoje venkova. Od soukromých dárců se na 
opravu vybralo 60.000 Kč.  
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Na kostele v Dlouhé Lhotě byla provedena oprava střechy, vícepráce byly v hodnotě 
22.945 Kč. Obec Dlouhá Lhota darovala na opravu střechy kostela 58.241,50 Kč. 
 
Na projekt volnočasových aktivit při Pastoračním centru sv. Tomáše obdržela farnost 
dotaci od města Dobříš ve výši 31 tis. Kč, která byla použita především na zájmové 
kroužky pro děti a na pořádání přednášek pro dospělé. 
 
Od společnosti Gasnet obdržela farnosti dar ve výši 15 tis. Kč na údržbu zeleně.  
Byly odstraněny staré keře a zkultivována a nově osazena přední část zahrady  
u budovy pastoračního centra. 
 
Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.    

 

 

Dlouhá Lhota fara Sv. Pole 
fara 

Rosovice Pastorace Projekty Celkem 

              

-56 977 Kč 55 309 Kč 105 264 Kč 5 323 Kč     1 141 204 Kč 

              

478 Kč     16 277 Kč     69 428 Kč 

5 600 Kč           139 788 Kč 

3 040 Kč           15 200 Kč 

      30 739 Kč 31 000 Kč   61 739 Kč 

391 Kč           18 768 Kč 

24 099 Kč 16 000 Kč 1 226 Kč       512 991 Kč 

4 488 Kč           12 265 Kč 

            19 180 Kč 

11 428 Kč           160 178 Kč 

            5 900 Kč 

49 524 Kč 16 000 Kč 1 226 Kč 47 016 Kč 31 000 Kč   1 015 437 Kč 

7 089 Kč 61 583 Kč 45 525 Kč       358 226 Kč 

40 411 Kč           334 760 Kč 

58 403 Kč     35 247 Kč 31 000 Kč   581 513 Kč 

105 Kč           53 508 Kč 

106 008 Kč 61 583 Kč 45 525 Kč 35 247 Kč 31 000 Kč   1 328 007 Kč 

56 484 Kč 45 583 Kč 44 299 Kč -11 769 Kč 0 Kč   312 570 Kč 

-493 Kč 100 892 Kč 149 563 Kč -6 446 Kč 0 Kč   1 453 774 Kč 
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IV. SPOLUPRÁCE A PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem za přátelskou spolupráci a podporu, zejména: 

 Farní charitě Dobříš při zajišťování duchovní péče o nemocné v LDN a Domově 

seniorů a za spoluorganizování charitativních akcí; 

 Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši za nasazení 

v projektu obnovy varhan a pořádání benefičních koncertů; 

 Knížecí rodině Colloredo-Mannsfeld a vedení zámku Dobříš za poskytnutí 

prostoru pro benefiční koncerty na obnovu varhan; 

 Firmě Letizia  a firmě Rosa za květinové dary pro výzdobu kostela; 

 Rodinnému centru Dobříšek za dobrou spolupráci v místě; 

 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Dobříši za přátelskou 

spolupráci v ekumenické a charitativní oblasti; 

 dobříšským skautkám a skautům za akci Betlémské světlo; 

 Obcím Dlouhá Lhota, Rosovice a Svaté Pole za vstřícnost a spolupráci při opravě 

kostelů a farních objektů.  

 

Děkujeme za finanční podporu 

 Městu Dobříš za příspěvek na aktivity při PCSvT a za finanční příspěvek na práce 

spojené s obnovou  varhan v dobříšském kostele; 

 Ministerstvu zemědělství za finanční dar na opravu kostela v Rosovicích; 

 Firmě Gasnet za finanční dar na obnovu zeleně u budovy pastoračního centra; 

 Obenímu úřadu Dlouhá Lhota za finanční dar na opravu střechy kostela; 

 Všem soukromým dárcům za příspěvky na opravu kostelů a provoz PCSvT. 

 

Děkujeme všem těm, kteří věnovali svou dobrovolnou práci pro farnost v oblasti 

charitativní práce v LDN a Domově seniorů, při práci s dětmi a mládeží, při 

organizování aktivit, společenských oslav a setkání, starali se o knihovnu, pečovali  

o kostely, budovy a zahradu, připravovali květinovou výzdobu v kostele, zajišťovali 

hudbu a zpěv při liturgii, prováděli drobné technické opravy atd. Děkujeme všem, kteří 

ochotně pomáhali tam, kde bylo potřeba.  
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V.  ZHODNOCENÍ A PLÁNY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ  

 

Věříme, že program, který jsme nabídli v r. 2018, přinesl duchovní  

a kulturní obohacení všem obyvatelům našeho města, kteří o něj měli zájem – dětem 

i dospělým, „kostelním“ i „nekostelním“. Jsme rádi, že jsme mohli pokračovat 

v provozování zájmových kroužků pro děti, i přes změny lektorů. Máme radost 

z pozitivního ohlasu dětí a učitelů na vánoční program pro školy a ze vzrůstajícího 

zájmu škol o další témata.  

Potěšila nás i návštěvníky pastoračního centra rozmanitost výstav a zajímavá výtvarná 

díla či fotografie, které představili jejich autoři na cekem osmi výstavách v PCSVT.  

Příjemně překvapil počet nejen dobříšských návštěvníků na duchovních obnovách 

v adventní a v postní době a také zájem o teologická témata.   

Oceňujeme, že se do činnosti farnosti nově zapojili další lidé formou dobrovolné práce 

(vedení klubíčka, organizování Noci kostelů, hudba, technické práce aj.). 

Vážíme si těch, kteří se organizačně podíleli na realizaci charitativních programů, aby 

podpořili lidskou solidaritu a pomohli potřebným.  

Jsme rádi, že prostor farního společenství posiluje přátelské vztahy, zejména mezi 

rodinami, a zároveň umožňuje, aby lidé všech generací mohli společně slavit svoji 

víru, sdílet svoje životní radosti i těžkosti a navzájem se podporovat v duchovním 

růstu. 

  

Věříme, že naše činnost, jejímž jádrem je radostná zpráva o přátelství Boha k člověku, 

napomohla lidem vnímat další a hlubší rozměr života, že posílila v lidech důvěru 

v dobro, které přesahuje hranice smrti, a mohla tak přispět k radostnějšímu 

a smysluplnějšímu prožívání přítomnosti. 

Proto chceme i nadále v tomto díle pokračovat a děkujeme všem, kteří nás v tom 

chtějí podpořit.   
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VI.  KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Římskokatolická farnost Dobříš 

Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš 

tel. 602 308 881 

E-mail: pcstomas@volny.cz 

Webové stránky: www.farnostdobris.cz 

Statutární zástupce: Angelo Scarano Th.D., administrátor 

Bankovní spojení: č. ú. 3869703339 / 0800   

IČ: 47067829 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Ludmila Musilová. 

Finanční a ekonomická zpráva: Ing. Jana Kořínková. 

 

 

 


