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I. Poslání a činnost organizace 

 

Římskokatolická farnost Dobříš je součástí Arcidiecéze pražské. Do duchovní správy 

farnosti spadají, kromě Dobříše, také obce: Svaté Pole, Rosovice, Dlouhá Lhota, 

Rybníky, Daleké Dušníky, Budínek a Lhotka.  

Posláním farnosti je poskytovat duchovní a pastorační služby všem generacím 

místních obyvatel a ve spolupráci s Farní charitou nabídnout duchovní péči klientům 

Domova seniorů a Masarykova sanatoria (LDN) v Dobříši.  

 

Činnost farnosti zahrnuje širokou škálu aktivit: farnost zajišťuje pravidelné 

bohoslužby a tradiční duchovní služby církve, pastoračními programy pečuje  

o duchovní rozvoj věřících, vhodnou formou poskytuje informace lidem, kteří 

přicházejí se zájmem o náboženské otázky. Zároveň nabízí dětem i dospělým 

aktivity v Pastoračním centru sv. Tomáše (dále jen PCSvT), které bylo postaveno 

v r. 2001 jako prostor, kde mohou lidé smysluplně trávit svůj volný čas. 

 

Služeb církve využívá přibližně 300 farníků všech generací, z toho dvě třetiny tvoří 

rodiny s dětmi. Další aktivity, zejména kroužky pro děti, přednášky a koncerty apod. 

navštěvuje cca 50 dalších (nefarních) obyvatel našeho města. 

Kromě organizování výše uvedených aktivit farnost také zajišťuje: 

   Provoz, údržbu a opravy budov 

-  Pastoračního centra sv. Tomáše v Dobříši (která slouží zároveň také jako  

   fara s kanceláří) ,  

-  čtyř kostelů (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)  

- dvou farních budov: ve Svatém Poli a v Rosovicích.  

   Provoz a údržbu sportovního „oranžového“ hřiště (volně přístupné veřejnosti), 

které bylo vybudováno v r. 2009 Nadací ČEZ  ve spolupráci s Městem Dobříš. 
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   Péči o zahradu a zeleň kolem budovy PCSvT. Zajišťuje tak příjemné prostředí 

zejména pro rodiče s malými dětmi.  

Činnost farnosti v r. 2016 personálně zajišťovalo pět zaměstnanců Arcibiskupství 

pražského na celkem 3,5 pracovního úvazku. Kromě toho se na práci podílelo cca 40 

dobrovolníků z řad farníků.  

 

Farnost spolupracuje s dalšími organizacemi, NO a s místními zájmovými spolky 

tímto způsobem: 

 S Farní charitou Dobříš 

- po celý rok poskytovala duchovní péči klientům Masarykova sanatoria  

a Domova seniorů v Dobříši; 

- v lednu organizovala v Dobříši Tříkrálovou sbírku České katolické charity na pomoc 

potřebným;  

- v únoru připravila Den nemocných v PCSvT;   

- v prosinci pomáhala organizovat charitativní akci Vánoční krabice od bot (dárky  

  pro děti ze sociálně slabších rodin).  

 Se Sdružením pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši se 

podílela na pořádání benefičních koncertů a sbírek na varhany. 

 S Rodinným centrem Dobříšek, kterému poskytuje zázemí v suterénu budovy 

PCSvT a dává k dispozici zahradu k provozování dětského hřiště Noemova archa.   

 S Městem Dobříš: V květnu farnost přispěla k programu Dobříšských májových 

slavností varhanním koncertem v kostele Nejsvětější Trojice, v červnu zviditelnila 

naše město účastí na celostátní akci Noc kostelů. V říjnu jsme se zúčastnili akce 

„Zdravý životní styl“ s workshopem pro děti. Město v r. 2016 podpořilo činnost 

farnosti (zájmové kroužky pro děti a přednáškové akce pro dospělé) grantem 

z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše. 

 S Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Dobříši pořádáním 

festivalu Dobříšské záření, konáním ekumenické bohoslužby a společenského 

večera. 

 S místním dívčím skautským oddílem Minnehaha a s chlapeckým Tábornickým 

oddílem Zlatý list, podporou akcí Betlémské světlo, Kvákoťuky, letní tábor, aj.  
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II. PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2016 

Činnost farnosti byla v souladu s posláním církve: zprostředkovat lidem biblické 

poselství, vytvářet společenství při bohoslužbách a křesťanské liturgii, službou  

a charitou projevovat solidaritu s potřebnými a nemocnými. 

Program pro veřejnost zahrnoval různé druhy volnočasových aktivit pro děti i pro 

dospělé: od kulturních a vzdělávacích až po zájmové a charitativní. Děti mohly 

navštěvovat hudební a výtvarný kroužek, fotbal pro kluky, neformální výuku 

náboženství a příležitostné akce pro děti.   

 

1. SLUŽBY CÍRKVE 

Nedělní bohoslužby se konaly pravidelně každý týden v obcích: Dobříš (cca 220 

osob), Rosovice (25 osob), Svaté Pole (20 osob) a Dlouhá Lhota (12 osob).  

Ostatní bohoslužby (mimo neděli) probíhaly pravidelně: v Domově seniorů, 

v Masarykově sanatoriu, 

v Rosovicích, ve Svatém Poli a 

v Pastoračním centru sv. Tomáše 

v Dobříši. 

Mimořádné bohoslužby byly 

spojené s oslavou různých svátků 

během roku, jako jsou např.   

 

Advent, Vánoce, památka zemřelých, 

Velikonoce, poutě a posvícení, konec 

školního roku apod.  

Poutní bohoslužba se uskutečnila také 

na farním výletě - v klášteře Teplá.  

Další církevní obřady během roku se 

týkaly důležitých životních událostí 

jako např. uzavření sňatku, udělení 

křtu nebo posledního rozloučení.  
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2. PRAVIDELNÝ PROGRAM  

V Pastoračním centru sv. Tomáše se každý týden, případně každý měsíc, konala 

pravidelná setkání 19 menších společenství. 

Tato společenství nabídla lidem přátelské zázemí, podporu, vzdělání, společný 

prožitek meditace a modlitby, sdílení zkušeností a v důsledku smysluplně strávený 

volný čas. 

Mezi tyty aktivity patřily: Modlitby matek, odpolední čaj pro seniorky, malé modlitební 

večery, účast v chrámovém sboru a duchovní večery pro muže. 

Pro manželské páry byla určena pravidelná měsíční diskusní setkávání. (Ve čtyřech 

skupinách se zúčastnilo programu cca 30 manželských párů).  

Také mládež měla každý týden svoje pravidelná setkání, kromě nich také tři víkendové 

akce. 

Po celý rok byla dětem i dospělým k dispozici farní knihovna v PCSvT, která má přes 

1 200 svazků. 

Děti měly možnost navštěvovat „Klubíčka“ a „setkávání“, kde se mohly seznámit 

se základním učením křesťanské víry a s hlavními etickými pravidly. Osm skupinek 

určených od čtyřletých po patnáctileté děti navštěvovalo celkem 79 dětí.  

 

Kromě toho probíhaly pro děti (během školního roku) také zájmové kroužky: hudební 

kroužek Zpívánky (20 

dětí), výtvarný a 

tvořivý kroužek 

Barvička (28 dětí) a 

fotbal pro kluky (14 

dětí).  
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3. MIMOŘÁDNÉ AKCE pro širokou veřejnost 

Kromě výše uvedeného pravidelného programu pořádala farnost také větší akce pro 

širokou veřejnost: charitativní projekty, přednášky a semináře, výstavy, koncerty  

a společenská setkání. 

 

  Charitativní akce 

V lednu se farnost podílela na projektu „Tříkrálová 

sbírka“, kterou pořádala Česká katolická charita.   

 

V únoru ve spolupráci s Farní charitou pořádala  

farnost „Den nemocných“ s bohoslužbou  

a společenským setkáním pro seniory a nemocné. 

 

V listopadu proběhla charitativní akce „Andělíček 

pro tebe“, kterou zorganizovala česká misijní 

stanice v Ekvádoru. Výtěžek akce byl určen na 

školní vzdělání a zdravotní péči tamějším dětem. 

 

V prosinci se farnost zapojila do charitativní akce 

„Krabice od bot“, která umožnila, aby děti 

připravily dárky pro stejně staré děti ze sociálně 

slabších rodin.  

 

 

  Přednášky a semináře  

V únoru jsme uspořádali besedu a autogramiádu s Mgr. Karlem Satoriou, autorem 

knihy „Povoláním člověk“. 

V březnu a v únoru probíhal seminář  k „Roku milosrdenství“ (který vyhlásil papež 

František v listopadu 2015). Přednášky vedli pozvaní lektoři, odborníci z různých 

oblastí charitativní pomoci: 
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Stanislaw Góra, ředitel Arcidiecézní charity Praha a zakladatel pastorační péče  

o neslyšící; 

Mgr. Angelika Pintířová, ředitelka Papežského misijního díla, v současné době 

pracující ve výchovném 

ústavu pro drogově 

závislou mládež,  

MUDr. Marie Svatošová, 

zakladatelka hospicového 

hnutí a domácí péče v ČR, 

Tyto přednášky přinesly 

zamyšlení nad biblickou 

výzvou a podstatou 

soucítění s druhými lidmi, 

přiblížily návštěvníkům příklady péče o znevýhodněné spoluobčany a povzbudily 

k solidaritě, pozornosti a pomoci lidem na okraji společnosti, sociálně potřebným, 

tělesně postiženým a nemocným.  

Od října do konce roku 2016 probíhal seminář „Už jste to četli?“,  který vedl Mgr. 

Karel Satoria. Formou pěti 

přednášek měli posluchači 

možnost získat vhled do 

„katechismu“  (oficiálního 

učení katolické církve).  

V říjnu byl veřejnosti nabídnut 

cestopisný večer „Srí 

Lanka“ (s promítáním), na 

němž se Mgr. Petr Váňa 

podělil se o své zážitky a zkušenosti z návštěvy této země. 

V prosinci se konala víkendová duchovní adventní obnova v klášteře u Poličan, 

kterou vedl Mgr. Karel Satoria.    
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 Výstavy a vernisáže 

Během roku 2016 jsme 

v Pastoračním centru sv. 

Tomáše pořádali celkem osm 

výstav, které byly zpravidla 

zahájeny vernisáží s malým 

koncertem.  

Průměrná návštěvnost 

vernisáží byla 50 osob a 

zhlédlo ji za 1-2 měsíce cca 

300 návštěvníků PCSvT.  

V lednu proběhla výstava fotografií z natáčení filmu Anna a Zlatohlav místního spolku 

Dobříš Pictures. V únoru mohli návštěvníci obdivovat zajímavé fotografie od Miroslava 

Zelenky, na nichž zachytil „Skalecké podzemí“ (bývalý železnorudný důl Skalka u 

Mníšku p. Brdy). Výstava byla doplněna přednáškou 

od Igora Gajduška.  

V březnu představila svoji malbu a keramiku Zuzana 

Hutňanová výstavou „Maj se mnou kříž“. V dubnu se 

konala výstava obrazů Mirka Salcmana s názvem 

„Pověz na hřebík To To“. V květnu předvedly svoje 

práce děti z výtvarného kroužku (pod vedením 

Zuzany Huňanové).  

V září a říjnu jsme si připomněli historii kulturního 

festivalu „Dobříšské záření“ na plakátech Fanči 

Vandasové.  

V listopadu se konala výstava obrazů Petra Ettlera „Jihočeská krajina a Pošumaví“. 

V prosinci vystavovaly svoje práce děti z výtvarného kroužku Barvička (pod vedením 

Fanči Vandasové).  
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 Koncerty, představení a společenské akce 

V lednu jsme nabídli veřejnosti tradiční Tříkrálový koncert vánočních písní a koled 

(v Pastoračním centru 

sv. Tomáše) v podání 

Dobříšského 

chrámového sboru pod 

vedením Petry 

Šimkové.   

 

Koncem ledna, v týdnu 

modliteb za jednotu 

křesťanů, se ve 

spolupráci s evangelickou farností uskutečnila společná ekumenická bohoslužba  

a po ní proběhl společenský večer obou farností.  

V únoru jsme společně s Farní charitou připravili „Den nemocných“ s bohoslužbou  

a společenským odpoledním setkáním pro nemocné a věkem pokročilé. 

V listopadu proběhlo v Pastoračním centru sv. Tomáše autorské čtení Ludmily 

Křivancové z její druhé knížky „Mixér“. 

 

V dobříšském kostele Nejsvětější Trojice farnost společně se Sdružením pro 

obnovu dobříšských varhan pořádala řadu benefičních koncertů: 

V březnu se konal velikonoční koncert „Stabat mater“, na němž vystoupil chrámový 

sbor ŘK farnosti Starý Knín.  

V květnu jsme v kostele nabídli velikonoční hru ze 14. století „Visitatio sepulchri“, 

kterou předvedl chorální workshop z Bílé Hory pod vedením Jany Vozkové. 

V září se uskutečnil koncert renesanční a barokní hudby, který zahrál Komorní 

soubor zobcových fléten Tibia Pragensis. 

V říjnu mohli návštěvníci vyslechnout „Lužanskou mši“ Antonína Dvořáka v podání 

Příbramské filharmonie. 

V listopadu proběhl koncert Komorního orchestru Akademie věd Praha, na němž 

zazněly známé skladby od J. S. Bacha, A. Vivaldiho, W. A.  Mozarta a dalších. 
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V prosinci se uskutečnily dva koncerty: Staročeské roráty ze 16. století zazpíval 

Dobříšský chrámový sbor pod vedení Petry Šimkové, na varhany doprovázela Klára 

Toth. Adventní a vánoční písně předvedl soubor Codex temporis z Příbrami.  

K vánoční atmosféře přispěla „Vánoční hra aneb o tom slavném narození“ v podání 

souboru Kukadýlko z Dobřichovic, které doprovázel orchestr LES při ZUŠ Řevnice.  

 

Noc kostelů 2016 

V červnu již po několikáté 

proběhla v ČR mezinárodní 

akce Noc kostelů, do níž se 

zapojila také naše farnost. 

Součástí programu, který 

probíhal v kostele Nejsvětější 

Trojice v Dobříši, byl koncert 

Dobříšského chrámového 

sboru, vystoupení skupiny Vrásky z lásky, malý varhanní koncert a také příležitost 

k zamyšlení a meditaci. Pro děti byl připraven malý workshop.  

Dobříšské záření je název festivalu, který jsme každoročně pořádali společně 

s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Dobříši od roku 1998. Program 

ročníku 2016 nabídl dětem 

divadelní představení 

„Čertovská pohádka“ 

v provedení divadla Studna  

a hry a soutěže na zahradě 

evangelické fary.  

Pro dospělé bylo připraveno 

v evangelickém kostele 

pantomimické představení „Sama sebou“ Michaely Dolákové s autorskou 

hudbou Karoliny Šustové a koncert Trigonum musicum pro francouzsku (harfa, 

hoboj, violoncello). Festival byl zakončen dernisáží výstavy „Dobříšské záření na 

plakátech Fanči Vandasové“  a společenským večerem. 
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 Mimořádné akce pro děti a s dětmi 

Dětem byly během roku nabídnuty různé zajímavé akce: V únoru se konal karneval 

v pastoračním centru,   

v červnu měly děti 

možnost zúčastnit se 

„odpoledne pro děti“ na 

závěr školního roku, kde 

nechyběly soutěže, hry ani 

táborák.  

V červenci proběhla velmi 

oblíbená akce „Indiáni“ -  

několikadenní dobrodružný pobyt v přírodě pro tatínky s dětmi.   

 

Děti z výtvarného kroužku Barvička měly možnost představit svoje umělecká díla 

v prosinci na výstavě „Betlémskou pěšinkou“. Vernisáž byla doplněna koncertem 

dětského hudebního kroužku Zpívánky.  

  

Děti ze Zpívánek 

předvedly svoje doved- 

nosti na adventním 

setkání k poděkování 

dobrovolníkům, kde se 

svým vystoupením měly 

velký úspěch. 

V prosinci jsme dětem  

a jejich rodičům nabídli 

putování k živému Betlému na zahradě pastoračního centra za doprovodu koled  

a vánočního vyprávění. Této akce se zúčastnilo cca 200 osob. 
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Přehled mimořádných akcí v roce 2016  
 
Leden 
Výstava fotografií z filmu Anna a Zlatohlav spolku Dobříš Pictures – v PCSvT. 
10. 1.  Tříkrálový koncert – v podání Dobříšského chrámového sboru – v PCSvT.  
22. 1.  Ekumenická bohoslužba římskokatolické a evangelické farnosti a společenský  
           večer – v PCSvT. 
 
Únor 
3. 2.   POVOLÁNÍM ČLOVĚK – autogramiáda a beseda s autorem stejnojmenné  
          knížky Mgr. Karlem Satoriou 
6. 2.   Den nemocných (ve spolupráci s Farní charitou): bohoslužba a společenské  
          setkání pro nemocné a věkem pokročilé. V PCSvT. 
7. 2.   KARNEVAL pro děti –  v PCSvT. 
13. 2.  Zahájení výstavy fotografií SKALECKÉ PODZEMÍ od Miroslava Zelenky  
         s přednáškou Igora Gajduška.  Fotografie z železnorudného dolu Skalka u Mn. 
 
Březen 
Od 1. 3. do 12. 4. -  SEMINÁŘ K ROKU MILOSRDENSTVÍ, vyhlášenému papežem  
         Františkem. Přednášející lektoři: 1. 3.  Mgr. Karel Satoria, 8. 3. Stanislaw Góra, 
        15. 3. Mgr. Angelika Pintířová.  
13. 3. Benefiční koncert STABAT MATER – chrámový sbor ŘKF Starý Knín.  
          V kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.  
13. 3.  Vernisáž výstavy MAJ SE MNOU KŘÍŽ/Zuzana Hutňanová/ malba, keramika.  
 
Duben 
12. 4. MUDr. Marie Svatošová: Hospice a umění doprovázet (v rámci semináře RM). 
17. 4. Vernisáž výstavy POVĚZ NA HŘEBÍK TO TO/ Mirek Salcman/ obrazy. 
 
Květen 
8. 5.  Velikonoční hra ze 14. století „Visitatio sepulchri“/sestry benediktinky z Bílé  
         Hory a chorální workshop pod vedním Jany Vozkové. V kostele v Dobříši.  
14. 5. Farní výlet do kláštera Teplá a do Mariánských Lázní.  
17. 5. Vernisáž výstavy Výtvarka se Zuzkou /práce dětí z výtvarného kroužku Zuzany 
         Hutňanové.  
27.-29. 5. víkendový meditační seminář v klášteře u Poličan 
 
Červen  
10.6.  NOC KOSTELŮ (mezinárodní akce) s koncerty, prohlídkou kostela, odborným  
           výkladem a duchovním slovem. V kostele Nejsvětější Trojice.  
2. 6.  Odpoledne pro děti na závěr školního roku: slovo pro děti, hry a soutěže,  
          opékání špekáčků. 
 
Září 
Akce festivalu Dobříšské záření:  
4. 9.  Neděle (nejen) pro děti: Čertovská pohádka divadla Studna, hry, soutěže. Na  
         zahradě evangelické fary.  
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Od 5. 9. Výstava „Dobříšské záření na plakátech Fanči Vandasové“ – v PCSvT. 
10. 9. Pantomima „Sama sebou“ / Michaela Doláková s autorskou hudbou Karoliny  
          Šustové. V evangelickém kostele.  
 
10. 9. Benefiční koncert renesanční a barokní hudby / Komorní soubor zobcových fléten  
         Tibia Pragnesis. V kostele v Dobříši - na podporu varhan. 
 
Říjen 
5. 10. Prezentace farnosti na akci města „Zdravý životní styl“ – ve sportovní hale. 
12. 10. „Už jste to četli?“ (Karel Satoria) – zamyšlení nad učením katolické církve (1.díl). 
19. 10. Cestopisný večer s Mgr. Petrem Váňou „Srí Lanka“ (s promítáním). V PCSvT. 
21. 10. Akce festivalu DZ: Společenský večer a dernisáž výstavy Fanči Vandasové.  
23. 10. Koncert „Lužanská mše“/ A. Dvořák / Příbramská filharmonie.  
            V kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. 
28. 10. „Modlitba pro město“ – zamyšlení s prosbou o dobro pro všechny obyvatele  
            Dobříše. V kostele v Dobříši. 
28. 10. „Už jste to četli?“ (Karel Satoria) – zamyšlení nad učením katolické církve (2.díl). 
30. 10. Vernisáž výstavy „Jihočeská krajina a Pošumaví“/ Petr Ettler /obrazy.  
30. 10. Modlitba za zemřelé – na hřbitovech v Dobříši a ve Svatém Poli. 
 
Listopad 
 9. 11. „Už jste to četli?“ (Karel Satoria) – zamyšlení nad učením katolické církve (3.díl). 
20. 11. Akce festivalu DZ: Kocert Trigonum musicum po francouzsku (harfa, hoboj,  
           violoncello).  
23. 11. „Už jste to četli?“(Karel Satoria) – zamyšlení nad učením katolické církve (4.díl). 
26. 11. Koncert Komorního orchestru Akademie věd Praha: J. S. Bach, A. Vivaldi,  
            W. A. Mozart a další. Na podporu obnovy varhan. 
27. 11. Charitativní akce „Andělíček pro tebe“ na podporu sociálně slabých rodin  
            v Ekvádoru. 
27. 11. Vernisáž výstavy „Betlémskou pěšinkou“ – dětské práce výtvarného kroužku  
           BARVIČKA (pod vedením Fanči Vandasové.) 
28. 11. Adventní setkání s dobrovolníky.  
30. 11. Autorské čtení Ludmily Křivancové z její druhé knížky „Mixér“. V PCSvT. 
 
Prosinec 
Od 2. do 4. 12. víkendový meditační seminář v klášteře u Poličan. 
Od 5. 12. do 11. 12. Charitativní akce „Krabice od bot“. Ve spolupráci s Farní charitou. 
4. 12. Koncert STAROČESKÉ RORÁTY – české adventní zpěvy ze 16. století v podání  
        Dobříšského chrámového sboru, varhanní doprovod Klára Toth. V kostele v Dobříši. 
7. 12. „Už jste to četli?“(Karel Satoria) – zamyšlení nad učením katolické církve (5. díl). 
11. 12. Koncert souboru Codex temporis /adventní a vánoční písně. V kostele v Dobříši -   
          na podporu obnovy varhan. 
18. 12. VÁNOČNÍ HRA aneb o tom slavném narození / dětský divadelní soubor Kukadýlko  
        z Dobřichovic a orchestr LES při ZUŠ Řevnice. 
23. 12. Betlémské světlo – předání světla z Betléma dobříšskými skauty. 
26. 12. Půjdem spolu do Betléma – putování k živému Betlému na zahradě pastoračního  
       centra se zpěvem známých českých vánočních koled. 
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III. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016  
Přehled hospodaření shrnuje následující tabulka Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 
 

 
 

Komentář k přehledu hospodaření a vybraným položkám 

 

V roce 2016 proběhly při údržbě kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši dvě finančně 

významné akce: úklid půdních prostor za 19 000 Kč a chemická sanace kostela za 

 21 780 Kč.  

V kostele v Rosovicích byla rekonstruována okna za 272 353 Kč. Z toho 190 000 Kč 

poskytlo Ministerstvo zemědělství z Programu rozvoje venkova.  

Farnost Dobříš obdržela dvě dotace na podporu svých aktivit: částku 20 000 Kč  

z Ministerstva kultury na festival Dobříšské záření 2016 a částku 35 000 Kč od města  

 

  Dobříš kostel Dobříš PC Rosovice Svaté Pole Dlouhá Lhota 

Přehled hospodaření 2016           

Počáteční stav 208 437 Kč 496 841 Kč 46 944 Kč -8 866 Kč 5 954 Kč 

Pořízený majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Materiál 16 015 Kč 13 352 Kč 6 349 Kč 4 375 Kč 2 995 Kč 

Energie 42 025 Kč 75 433 Kč 18 163 Kč 12 819 Kč 6 181 Kč 

Provoz auta 5 088 Kč 5 088 Kč 5 088 Kč 5 088 Kč 5 088 Kč 

Pastorace 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Provoz kanceláře 4 465 Kč 6 850 Kč 703 Kč 671 Kč 309 Kč 

Opravy a údržba budov 46 077 Kč 26 462 Kč 86 197 Kč 2 483 Kč 1 154 Kč 

Daně a poplatky 3 259 Kč 2 505 Kč 242 Kč 4 407 Kč 4 556 Kč 

Mzdy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Vydané dary 142 407 Kč 2 000 Kč 11 377 Kč 12 637 Kč 9 540 Kč 

Ostatní výdaje 3 000 Kč 8 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Náklady celkem 262 336 Kč 139 690 Kč 128 119 Kč 42 480 Kč 29 823 Kč 

Příjmy ze služeb 852 Kč 137 420 Kč 0 Kč 7 391 Kč 7 089 Kč 

Sbírky 150 665 Kč 0 Kč 40 057 Kč 41 960 Kč 33 266 Kč 

Přijaté dary a příspěvky 132 914 Kč 103 756 Kč 71 553 Kč 4 058 Kč 765 Kč 

Ostatní příjmy 1 362 Kč 1 340 Kč 57 073 Kč 30 Kč 30 Kč 

Příjmy celkem 285 793 Kč 242 516 Kč 168 683 Kč 53 439 Kč 41 150 Kč 

Hospodářský výsledek 23 457 Kč 102 826 Kč 40 564 Kč 10 959 Kč 11 327 Kč 

Konečný stav 231 894 Kč 599 667 Kč 87 508 Kč 2 093 Kč 17 281 Kč 
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fara Sv. Pole fara Rosovice Pastorace Projekty   Celkem 

       

-20 111 Kč 92 656 Kč 34 854 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 856 709 Kč 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

0 Kč 0 Kč 15 435 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 58 521 Kč 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 154 621 Kč 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 25 440 Kč 

0 Kč 0 Kč 46 222 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 46 222 Kč 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 12 998 Kč 

27 248 Kč 1 226 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 190 000 Kč 380 847 Kč 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 14 969 Kč 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 177 961 Kč 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč 35 000 Kč 0 Kč 66 000 Kč 

27 248 Kč 1 226 Kč 61 657 Kč 20 000 Kč 35 000 Kč 190 000 Kč 937 579 Kč 

41 671 Kč 38 100 Kč 14 668 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 247 191 Kč 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 265 948 Kč 

0 Kč 0 Kč 38 046 Kč 20 000 Kč 35 000 Kč 190 000 Kč 596 092 Kč 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 59 835 Kč 

41 671 Kč 38 100 Kč 52 714 Kč 20 000 Kč 35 000 Kč 190 000 Kč 1 169 066 Kč 

14 423 Kč 36 874 Kč -8 943 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 231 487 Kč 

-5 688 Kč 129 530 Kč 25 911 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 088 196 Kč 

 
 
 
Dobříš na podporu aktivit při Pastoračním centru sv. Tomáše. Všechny dotace byly 

řádně vyúčtovány. 
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IV. PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2016 finančně či jiným způsobem podpořili: 

Ministerstvu zemědělství za dotaci na opravu oken kostela v Rosovicích 

Městu Dobříš za finanční podporu volnočasových aktivit pro děti  

Ministerstvu kultury za finanční podporu festivalu Dobříšské záření 

Firmě RWE za finanční dar na opravy a také za práci, kterou odvedli zaměstnanci  

           RWE při dobrovolnickém dnu v PCSvT 

Obecním úřadům Dlouhá Lhota, Rosovice a Svaté Pole za spolupráci a finanční  

           podporu při opravě kostelů a kapliček 

Firmě OSKA s r. o. Praha  za finanční dar 

Ing. Zdeňkovi Langerovi za finanční dar pro realizaci výstavy Skalecké podzemí 

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

Všem soukromým dárcům, kteří finančně podpořili naši činnost 

Dále děkujeme za podporu a spolupráci: 

Knížecí rodině Colloredo-Mannsfeld a vedení zámku Dobříš  

Arcibiskupství pražskému  

Rodinnému centru Dobříšek z. o. 

Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Dobříši   

Farní charitě Dobříš 

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši 

Farní charitě Starý Knín 

Skautkám z oddílu Minnehaha a táborníkům ze Zlatého listu.  

 

Naše poděkování patří všem, kteří se jakkoli ve svém volném čase podíleli na 

realizaci programů v Pastoračním centru sv. Tomáše, kteří věnovali svoje síly  

a často i finance péči o kostely a fary, zajišťovali liturgii, hudbu  

a zpěv při bohoslužbách, povzbuzovali svými návštěvami nemocné či jiným 

způsobem se podíleli na chodu farnosti. Společnými silami tak bylo možné 

uskutečnit mnoho přínosných aktivit, které obohatily život farníků a obyvatel 

našeho města. 
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V.  ZHODNOCENÍ A PLÁNY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ  

 

Služby a aktivity, která naše farnost nabídla v roce 2016, rozšířily možnosti 

osobnostního rozvoje i využití volného času dětí a dospělých a obohatily kulturní 

a duchovní život obyvatel našeho města. Aktivity charitního zaměření umožnily 

zprostředkovat pomoc potřebným a povzbudit solidaritu a soucítění mezi lidmi. Akce 

se širším přesahem jako byla Noc kostelů, Dobříšské záření nebo účast kroužku 

Barvička v celostátní soutěži dětských prací přispěly ke zviditelnění našeho města  

a farnosti v našem regionu. 

Příprava programů a jejich realizace podpořily dobrovolnickou práci a přispěly 

k rozvíjení spolupráce a pozitivních vztahů mezi občany, mezi místní katolickou  

a evangelickou farností a mezi církvemi a širokou veřejností.    

Návštěvnost programů a stálý zájem o ně, zejména o aktivity pro děti, dokazují, že 

činnost farnosti a aktivity, které nabízíme v Pastoračním centru sv. Tomáše, jsou 

pozitivním přínosem pro obyvatele Dobříše i blízkého okolí.  V dalším období proto 

chceme ve své činnosti pokračovat a budeme vděčni za jakoukoliv podporu našemu 

snažení. 
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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: Mgr. Karel Satoria, administrátor 

Bankovní spojení: č. ú. 3869703339 / 0800   

IČ: 47067829 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Ludmila Musilová. 

Finanční a ekonomická zpráva: Ing. Jana Kořínková. 

 

 

 


