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Úvodní slovo 

 

 

 

Milí přátelé, 

 

     nedávno jsme slavili sté výročí od narození Jana Pavla II. Tento velký papež dával 

podněty k obnovení a proměny lidského života, a to hned na všech rovinách: politické, 

duchovní, společenské, rodinné. Často mluvil o „nové civilizaci“, o „civilizaci lásky“ – 

krásná vize, která je v srdci každého člověka. Střípky této „nové civilizace“ jsme se 

snažili přinést i v uplynulém roce, v různých podobách: skrze klubíčka, přednášky, 

společná setkání, modlitby a bohoslužby. Přesnější a úplný výčet najdete právě na 

následujících stránkách. Budeme rádi za Vaše impulzy a za Vaši spolupráci  

i v následujícím roce! 

  

Přeji pokoj a dobro… nejen na Dobříši! 

 

P. Angelo Scarano 
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I. POSLÁNÍ A ČINNOST ORGANIZACE 

Římskokatolická farnost Dobříš je jednou z farností Arcidiecéze pražské. Pod její 

duchovní správu patří čtyři obce s  kostely: Dobříš, Svaté Pole, Rosovice a Dlouhá Lhota 

a další obce v okolí, často s kaplí (Stará Huť, Rybníky, Daleké Dušníky, Budínek  

a Lhotka).   

 

Hlavní činnost farnosti  

je v souladu s jejím posláním: nabízet a poskytovat všem zájemcům duchovní péči, 

umožnit jim poznat křesťanskou víru a naději, vytvářet a podporovat farní společenství  

a poskytovat služby církve s tím související jako je evangelizační činnost (např. nabídka 

kurzů Alfa, Noc kostelů apod.), katecheze (výuka náboženství, přípravy na svátosti), 

bohoslužby, křty dětí i dospělých, svatby, církevní pohřby, doprovázení nemocných, 

duchovní pomoc v problémových situacích apod. Prostřednictvím Farní charity poskytuje 

farnost také podporu sociálně potřebným a duchovní péči nemocným (v LDN, v Domově 

seniorů i individuálně v domácnostech).  

Od r. 2001 farnost provozuje Pastorační centrum sv. Tomáše, které slouží jako prostor 

pro různá setkávání a farní aktivity i pro různé akce pro veřejnost jako jsou zájmové 

kroužky, výstavy, přednášky apod. 

 

Dalším obsahem činnosti farnosti je také 

   údržba a opravy kostelů a budov: 

 

- kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši 
- kostel sv. Petra a Pavla v Rosovicích (viz foto) 
- kostel sv. Alžběty Duryňské ve Svatém Poli 
- kostel sv. Jana Evangelisty v Dlouhé Lhotě 
 

- farní budovy ve Svatém Poli a v Rosovicích 
 

- budova Pastoračního centra sv. Tomáše v Dobříši 
 

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

    údržba sportovního hřiště s umělým povrchem, které je volně přístupné veřejnosti 
(vybudované Nadací ČEZ v r. 2009 ve spolupráci s Městem  Dobříš). 

Práci zajišťují tři zaměstnanci Arcibiskupství pražského a cca 50 dobrovolníků. 
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II. PŘEHLED ČINNOSTI ZA ROK 2019 
 

 
1. DUCHOVNÍ SLUŽBY CÍRKVE 
  
 

Pravidelné bohoslužby  
 

navštěvovalo každou neděli ve čtyřech  
kostelích celkem cca 260 osob. 
Ve všední dny se konaly v Dobříši 
4x za týden. 
 

 
Poutní bohoslužby  
 

byly slouženy u kapliček na vesnicích  
obvykle jedenkrát v roce. 
 

 
Mimořádné bohoslužby 
 

byly hlavně součástí oslav církevních 
svátků (vánoční a velikonoční aj). 
V listopadu se konala tradiční 
„Modlitba za zemřelé“ na hřbitovech  
ve Svatém Poli a v Dobříši. 
 
Bohoslužby pro děti  
 

byly pořádány příležitostně. Na konci 
školního roku byla bohoslužba v rámci 
tzv. „odpoledne pro děti“ s navazujícím 
zábavným programem. 
 
Ekumenická bohoslužba 
 

se konala ve spolupráci s Farním  
sborem ČCE v Dobříši v lednu  
v rámci „týdne jednoty křesťanů“ 
a byla zakončena společenským  
večerem.  

 
Ostatní duchovní služby 
Ke službám církve náleží zprostředkování svátostí, jako je křest, manželství, svátost 
nemocných, svátost smíření a svátost eucharistie.  
K tomu patřily individuální nebo skupinové přípravy. 
Další poskytované služby: pohřby, doprovázení nemocných v LDN a v Domově seniorů, 
duchovní vedení a psychologická podpora aj.  
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2. PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

probíhaly především v Pastorační centrum sv. Tomáše, které slouží jako prostor 

k setkávání všech generací – jak v menších klubových skupinách, tak i při větších 

kulturních a společenských akcích. 

 

Jedenkrát v týdnu:  

- setkávání při čaji pro seniorky  

- modlitby matek 

-  hudební zkoušky Dobříšského  

   chrámového sboru 

-  zdravotní cvičení pro seniory 

 

- „spolčo“ pro mládež 

-  výtvarný kurz pro školní děti   

   „Výtvarničení s Mirem a Danielou“  

-  hudební kroužek „Zpívánky“ pro 

     děti 3-6 let 

-  klubíčka a setkávání dětí   

    s výukou náboženství 

 

Jedenkrát v měsíci:  

-  duchovní večery mužů  

-  manželská setkání  s duchovním  

    a vzdělávacím programem  

-  kruhové tance pro všechny generace 

-  společenské setkání po nedělní  

    bohoslužbě (agapé)  
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3. MIMOŘÁDNÉ AKCE 

Příležitostně během roku se konaly pro širokou veřejnost: výstavy a vernisáže, 

přednášky a besedy, semináře a charitativní akce. 

 

 Výstavy a vernisáže 

 Během roku 2019 proběhlo celkem deset 

 výstav v prostorách Pastoračního centra  

sv. Tomáše: 

Leden  - výstava na vánoční téma „Půjdem 
      spolu…“ /výtvarné práce dětí z kroužku  
      „Výtvarničení s Mirem a Danielou“ 
 
Únor  –  výstava „Pověsti české – fotografie z natáčení          
filmu (spolek Dobříš Pictures)  
 
Březen – výstava fotografií „Nebeské pohledy na 
Střední Čechy“ / Jiří Jiroušek 
 
Duben -  výstava obrazů a keramiky „Krajina  

s modrým polem“ / Zuzana Hutňanová 
 
Květen -  výstava olejomaleb „Krajinou Dobříšska“ / 
Zdeněk Pátek  
 
Červen -  výstava „JÁ+TY=SPOLU“ /sdružení „Dej mi 
šanci“ pečující o hendikepované děti a jejich rodiče 
 

Září  – výstava „Zbytky mého malého 
soukromého  nebe“/  Mirek Salcman 
 
Říjen  – výstava „Vzpomínky 
  na léto“ / fotografie přátel PC 
 
Listopad – výstava „Když se barva potká 
s čárou“/práce dětí  z výtvarného kroužku  
 
Prosinec – výstava „Ticho po pěšině“ – 
papírové objekty od Daniely Doubkové. 
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 Přednášky a besedy  

V roce 2019 jsme pořádali celkem 11 různých přednášek   
a besed: 

V únoru beseda s Jiřím Jirouškem, zahájila jeho výstavu 
fotografií „Nebeské Střední Čechy“.  

 

V březnu byly tři večery věnované semináři „Nauč nás 
počítat naše dny…“, který vedla PhLic. 
Kateřina Lachmanová, Th.D..  
 
 

V dubnu se konala beseda s polárníkem 
Jaroslavem Pavlíčkem a s reportérem 
Jaromírem Štětinou na téma „Člověk 
v boji s drsnou přírodou, válkou a 
byrokraty“. 
 
 

V červnu se uskutečnil „parabiblický 
literární večer“ aneb „Ježíšův příběh 
dnes“ – beseda s evangelickým kazatelem  
a překladatelem Bible Alexandrem Flekem, 
autorem Parabible. 
 
 

V říjnu přijala pozvání na besedu Monika 
Benešová, autorka knihy „Moje Pacifická 
Hřebenovka“, v níž popisuje svoje putování 4200 
km americkou divočinou. 
 

V listopadu jsme zorganizovali pro farnost třídenní 
duchovní seminář v klášteře u Poličan, který 
vedl Mgr. Karel Satoria. 

 

V prosinci se konal adventní 
seminář pod vedením  
Mgr. Ing. Michala Němečka. 
 

Všechny tyto přednášky byly 
přístupné veřejnosti, vstup byl 
volný. 
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  Charitativní akce 

V lednu se farnost ve spolupráci s Farní charitou zapojila do celostátní „Tříkrálové 
sbírky“, kterou každý rok pořádá Česká katolická charita. 
 

V únoru se konal ve spolupráci s Farní charitou „Den nemocných“ – bohoslužba  
a společenské setkání pro nemocné a věkem pokročilé,  
 

V říjnu jsme v rámci arcidiecézní „misijní neděle“ podpořili sbírku pro organizaci 
Papežská misijní díla, která pomáhá ženám a dětem především v Africe a Indii. 
 

V prosinci se farnost společně s Farní charitou podílela na organizování charitativní  
akce „Krabice od bot“, která umožňuje dětem obdarovat vánočními dárky jejich 
vrstevníky ze sociálně slabších rodin.  
 

 Ostatní akce 

K tradičním akcím v lednu patřil Tříkrálový 
koncert konaný v pastoračním centru.  
 

V dubnu se uskutečnil celodenní výlet pro 
děti na Skalku u Mníšku. 
 

V květnu jsme pořádali farní výlet do 
Podsrpu, Vodňan a Lomce.  
 
Připojili jsme se také k celostátní akci Noc 
kostelů s programem v kostelích v Dobříši, 
ve Svatém Poli, v Dlouhé Lhotě 
a Rosovicích.  
Koncem května se farní společenství sešlo 
na celodenní oslavě „farního dne“.  
 

V červnu se konalo zábavné odpoledne pro 
děti na zakončení školního roku. 
 

V červenci si děti se svými tatínky užily 
táboření na akci „Indiáni“. 
 

V prosinci jsme realizovali pro základní  
a mateřské školy v Dobříši a okolí a pro 
gymnázium vánoční vzdělávací program pro školy (akreditovaný ministerstvem 
školství) v kostele v Dobříši. 
Na Štědrý den jsme veřejnosti nabídli „setkání u jesliček“ se zpíváním koled.  
Na závěr roku se dobříšské rodiny s dětmi účastnily tradičního putování k „živému 
Betlému“ na zahradě PCSvT. 
 

Po celý rok byla zájemcům k dispozici farní knihovna s 1200 svazky různých žánrů. 
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CELKOVÝ PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2019 
 
6.1. - 13.1.  Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným (ve spolupráci s Farní charitou) 
 

Do 20.1. vánoční výstava „PŮJDEM SPOLU…“ / práce dětí z kroužku „Výtvarničení  
         s Mirem a Danielou“ 
 

6.1. Tříkrálový koncert / Dobříšský chrámový sbor/ v PCSvT 

18.1. Ekumenická bohoslužba a společenský večer s evangelickou farností  

19.1. -  20.2. Výstava fotografií z natáčení POVĚSTI ČESKÉ/ Dobris Pictures   

9.2. Den nemocných (bohoslužba a společenské setkání) -  ve spolupráci s FCH  

23. 2. – 30.3. Výstava fotografií NEBESKÉ POHLEDY NA STŘEDNÍ ČECHY / Jiří  
        Jiroušek.  Při zahájení výstavy beseda s autorem a promítání. 
 

20.3. , 27.3. a 3.4.  Seminář „Nauč nás počítat naše dny“ /3 přednáškové  
         večery s PhLic. Kateřinou Lachmanovou, Th.D. 
 

29.3. „24 hodin pro Pána“ – modlitební noční bdění v kostele v Dobříši 

  6.4. Brigáda na úpravu sportovního hřiště a zahrady u PCSvT 

  7.4.  Vernisáž výstavy KRAJINA S MODRÝM POLEM /malba, keramika / 
        Zuzana Hutňanová, do 30. 4. v PCSvT 
 

26.4. Beseda s polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem a s reportérem Jaromírem 
      Štětinou na téma  „Člověk v boji s drsnou přírodou, válkou a byrokraty“  
 

27.4.  Celodenní výlet s dětmi na Skalku u Mníšku 

 6.5. – 30.5. Výstava olejomaleb KRAJINOU DOBŘÍŠSKA /Zdeněk Pátek  

 8.5. Farní výlet do Podsrpu u Strakonic, Vodňan a Lomce 

18.5. Koncert „Ságy, tance, variace“ / Rita Lyons a rodina Vtípilova,  
        v kostele v Dobříši v rámci DMS 
 

24. 5. NOC KOSTELŮ s programem: ve Svatém Poli, v Dlouhé Lhotě. V Dobříši  
     vystoupení hudební skupiny Srdcaři;  v Rosovicích vystoupení místního  
     pěveckého sboru pod vedením Filipa Slavíka. 
 

26. 5. Farní den: první svaté přijímání dětí a společná celodenní oslava farnosti 

 1.6. Vernisáž výstavy „JÁ+TY=SPOLU“ – práce klientů sdružení „Dej mi šanci“  
      pečující o hendikepované děti a jejich rodiče. 
 

12. 6. Návštěva biskupa Mons. Václava Malého ve farnosti, bohoslužba a udělování 
    svátosti biřmování 
 
13. 6. Odpoledne pro děti na závěr školního roku: bohoslužba pro děti, hry  
     a soutěže, táborák 
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15. 6. Slavnostní bohoslužba k 50. výročí svěcení kaple a zvonu ve Lhotce  
      u Svatého Pole, s biskupem Mons. Zdeňkem Wasserbauerem  
 

19.6. Parabiblický literární večer aneb „Ježíšův příběh dnes“ – beseda s Alexandrem 
      Flekem, evangelickým kazatelem, překladatelem Bible a autorem „Parabible“  
 

30.6. Poutní mše v kostele v Rosovicích v rámci místních oslav 

27.7. Poutní mše ke sv. Anně v lese u Trnové 

1. -  29. 9. Výstava obrazů „Zbytky mého malého soukromého nebe“/Mirek Salcman 

8.9. Žehnání školákům a studentům do nového školního roku  

15. 9. Koncert „Tajemství korálků z klokočí“ – v kostele v Dobříši 

 6.10. – 10.11. Výstava „Vzpomínky na léto“ -  fotografie farníků a přátel 

20.10. Misijní neděle – na podporu charitativních projektů  

23.10. „Více než 4200 km sama americkou divočinou“ – beseda s Monikou  
       Benešovou, autorkou knihy „Moje Pacifická Hřebenovka“ 
 

3.11. Modlitba za zemřelé na hřbitovech ve Svatém Poli a v Dobříši 

8. – 10.11. Víkendová duchovní obnova v klášteře Poličany  

13.11. Vernisáž výstavy KDYŽ SE BARVA POTKÁ S ČÁROU / práce dětí z kroužku  
       „Výtvarničení s Mirem a s Danielou“,  do 11. 12. 
 

14.12. Adventní duchovní obnova s Mgr. Michalem Němečkem 

14.12. Vernisáž výstavy „Ticho po pěšině“ / papírové objekty/ Daniela Doubková. 

15.12. Koncert „Barokní andílci“ – koledy a vánoční písně/soubor Michala Pavlíka/ 

24.12. „Vánoční setkání u jesliček“  – pro rodiny s dětmi (v kostele v Dobříši) 

29.12.  ŽIVÝ BETLÉM: putování s vánočním příběhem a s koledami od kostela  
      v Dobříši k „živým jesličkám“ na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše  
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III. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019  

Přehled hospodaření shrnuje následující tabulka Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 
 
 

 
  Dobříš kostel Dobříš PC Rosovice Svaté Pole 

Přehled hospodaření 2019         

Počáteční stav 300 370 Kč 803 123 Kč 78 441 Kč 28 326 Kč 

Pořízený majetek         

Materiál 20 910 Kč 32 804 Kč 5 803 Kč 3 084 Kč 

Energie 48 962 Kč 76 153 Kč 14 927 Kč 22 828 Kč 

Provoz auta 3 840 Kč 3 840 Kč 3 840 Kč 3 840 Kč 

Pastorace         

Provoz kanceláře 17 491 Kč 9 053 Kč 715 Kč 993 Kč 

Opravy a údržb budov 34 577 Kč 29 059 Kč 49 514 Kč 2 483 Kč 

Daně a poplatky 393 Kč 5 636 Kč 143 Kč 4 451 Kč 

Mzdy   24 424 Kč     

Vydané dary 137 042 Kč   17 598 Kč 22 367 Kč 

Ostatní výdaje   11 377 Kč     

Náklady celkem 263 215 Kč 192 346 Kč 92 540 Kč 60 046 Kč 

Příjmy ze služeb 6 852 Kč 160 864 Kč   7 307 Kč 

Sbírky 198 518 Kč   50 416 Kč 79 018 Kč 

Přijaté dary a příspěvky 138 927 Kč 117 723 Kč 7 446 Kč 7 308 Kč 

Ostatní příjmy 2 067 Kč 52 380 Kč 755 Kč 216 Kč 

Příjmy celkem 346 364 Kč 330 967 Kč 58 617 Kč 93 849 Kč 

Hospodářský výsledek 83 149 Kč 138 621 Kč -33 923 Kč 33 803 Kč 

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

      

 

Komentář k některým položkám: 
 
Na rok 2019 jsme obdrželi dotaci od Města Dobříš ve výši 42 tis. Kč na projekt 
„Volnočasové aktivity při Pastoračním centru sv. Tomáše“. Dotace byla použita v souladu 
s projektem na výtvarný a hudební kroužek pro děti (materiál, nástroje, lektorné) a na  
přednášky a besedy (odměna pro lektory). 
 
 V roce 2019 probíhaly úpravy v kostele Dobříš související s dodáním a stavbou  
nových varhan. Celková fakturovaná částka za dodání nových varhan byla v roce 2019 
celkem 1 522 274 Kč. Výdaje na varhany byly hrazeny z darů Sdružení pro obnovu 
varhan. 
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Dlouhá Lhota 
fara Sv. 

Pole 
fara 

Rosovice Pastorace Projekty Celkem 

              

-492 Kč 100 892 Kč 149 563 Kč -6 446 Kč     1 453 777 Kč 

              

490 Kč     11 026 Kč     74 117 Kč 

8 230 Kč           171 100 Kč 

3 840 Kč           19 200 Kč 

      20 257 Kč 42 000 Kč   62 257 Kč 

450 Kč           28 702 Kč 

1 154 Kč 1 215 Kč 1 226 Kč       119 228 Kč 

4 451 Kč   587 Kč       15 661 Kč 

            24 424 Kč 

11 706 Kč           188 713 Kč 

      900 Kč     12 277 Kč 

30 321 Kč 1 215 Kč 1 813 Kč 32 183 Kč 42 000 Kč   715 679 Kč 

7 007 Kč 25 583 Kč 51 000 Kč       258 613 Kč 

35 989 Kč           363 941 Kč 

8 079 Kč     37 884 Kč 42 000 Kč   359 367 Kč 

213 Kč           55 631 Kč 

51 288 Kč 25 583 Kč 51 000 Kč 37 884 Kč 42 000 Kč   1 037 552 Kč 

20 967 Kč 24 368 Kč 49 187 Kč 5 701 Kč 0 Kč   321 873 Kč 

20 475 Kč 125 260 Kč 198 750 Kč -745 Kč 0 Kč   1 775 650 Kč 
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IV.  ZHODNOCENÍ A PLÁNY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ  

 

Činnost farnosti v r. 2019 v souladu s jejím posláním zprostředkovala dospělým i dětem 

péči o spirituální rozměr člověka, nabídla lidem biblické poselství a přinášela a posilovala 

naději v hlubší smysl a rozměr lidského života.  

 

Akce pro širší veřejnost umožnily lidem rozšířit si obzor po kulturní stránce: na besedách, 

přednáškách a výstavách. 

Celostátní akce Noc kostelů seznámila obyvatele s historií a krásou místních kostelů  

a přinesla i duchovní obohacení. 

Všem zájemcům různých generací byl poskytnut prostor pro přátelská setkávání  

a vzájemná sdílení, která jim pomáhala v osobním životě a zkvalitňovala vztahy zejména 

v rodinách. 

Byl velký zájem rodičů a dětí o křesťanskou nauku – v osmi skupinách navštěvovalo 

„klubíčka“ a „klubka“ kolem 80 dětí ve věku od 4 do 15 let. 

Děti mohly rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti ve výtvarném a hudebním kroužku.  

Vánoční program připomněl dětem i dospělým českou lidovou a náboženskou tradici: 

živý Betlém, lidové písničky, koledy aj. 

Charitativní akce pomohly potřebným a posílily vzájemnou solidaritu. 

Program farnosti v neposlední řadě rozšiřuje možnosti využití volného času místních 

obyvatel smysluplnou a kvalitní formou. 

 

Vnímáme, že činnost farnosti má smysl, přináší lidem povzbuzení a zkvalitňuje prožívání 

jejich života. Proto i nadále chceme v tomto díle pokračovat a nabízet duchovní péči  

a možnosti kulturního rozvoje. Do budoucna je pro nás výzvou tvořit program hlavně pro 

starší děti, aby pro ně bylo pastorační centrum nejen místem radostného setkávání 

s kamarády, ale i místem, kde se učí více rozumět sobě, druhým a životu. 
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V. PODĚKOVÁNÍ 

 

    Děkujeme všem přátelům Pastoračního centra sv. Tomáše a příznivcům naší   

    farnosti za finanční dary a příspěvky:  

 

 Městu Dobříš za finanční příspěvek na aktivity při PCSvT; 

 Všem soukromým dárcům za příspěvky na opravy a provoz kostelů  

a na provoz Pastoračního centra sv. Tomáše.  

 

Děkujeme také za podporu, pomoc při zajišťování služeb a aktivit a za přátelskou 

spolupráci: 

 Farní charitě Dobříš  

 Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši  

 Knížecí rodině Colloredo-Mannsfeld a vedení zámku Dobříš  

 Firmě Květinářství Letizia  

 Rodinnému centru Dobříšek  

 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Dobříši  

 dobříšským skautkám a skautům  

 Obcím Dlouhá Lhota, Rosovice a Svaté Pole. 

 

Velké poděkování patří všem, kteří dobrovolně pomáhali v jakékoliv oblasti: při práci 

s dětmi a s mládeží, věnovali se péči o nemocné, organizovali různé akce a setkání, 

starali se o opravy farních budov a o provoz kostelů, pečovali o zahradu a trávníky, 

zajišťovali hudbu a vše potřebné při bohoslužbách, vedli knihovnu a pomáhali všude 

tam, kde bylo potřeba.   
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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. 

 

 

 


