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I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A ČINNOST SPOLEČNOSTI 

 

Římskokatolická farnost Dobříš a ŘKF Svaté Pole patří do Arcidiecéze pražské  

a pod jejich správu spadají také okolní obce: Rosovice, Dlouhá Lhota, Rybníky, Daleké 

Dušníky, Budínek a Lhotka. ŘKF Dobříš v souladu se svým posláním poskytuje 

duchovní a pastorační služby místním obyvatelům a duchovně pečuje o klienty  

Domova seniorů a Masarykova sanatoria (LDN) v Dobříši. 

K činnosti farnosti patří kromě zajištění bohoslužeb a specifických duchovních 

služeb církve také pastorační péče o děti, mládež a dospělé. Vzdělávací 

a kulturní program, který farnost nabízí, je určen pro širokou veřejnost a pro 

všechny věkové skupiny.  

Bohoslužby probíhají většinou v kostelích, vzdělávací a kulturní program je 

realizován převážně v Pastorační centru sv. Tomáše v Dobříši (dále PCSvT), 

které bylo postaveno v r. 2001 a slouží jako zázemí pro život farnosti.   

Farnost zajišťuje údržbu a opravy kulturních památek a budov, které jsou v jejím 

vlastnictví: kromě budovy Pastoračního centra sv. Tomáše v Dobříši jsou to jednak 

kostely (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) a jednak farní budovy ve Svatém Poli a v Rosovicích. 

 Farnost zajišťuje opravy a provoz sportovního „oranžového“ hřiště v těsném 

sousedství budovy PCST, které je volně přístupné pro veřejnost.  Hřiště bylo 

postaveno v r. 2009 ve spolupráci s Městem Dobříš a bylo financováno z grantu 

Nadace ČEZ.  

Farnost pečuje o zahradu a zeleň kolem budovy pastoračního centra a zdarma ji 

poskytuje Rodinnému centru Dobříšek k provozování dětského hřiště Noemova 

archa, které s altánkem a ohništěm vytvářejí příjemné prostředí pro trávení volného 

času zejména malých dětí v doprovodu rodičů a prarodičů.  

Personálně byla činnost farnosti v r. 2015 zajištěna čtyřmi zaměstnanci 

Arcibiskupství pražského (administrátor a tři pastorační asistenti). Kromě zaměstnanců 
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AP se na činnosti a správě farnosti podílelo kolem 40 dobrovolníků, zejména z řad 

farníků a příznivců PCSvT;  farní společenství zahrnuje přibližně 280 praktikujících 

křesťanů všech generací, většinu tvoří mladé rodiny s více dětmi. 

Farnost spolupracuje s místními neziskovými organizacemi a s místními 

zájmovými spolky:  

 s Farní charitou  - poskytuje duchovní péči o nemocné v Masarykově sanatoriu  

a v Domově seniorů v Dobříši; společně byla v lednu organizována Tříkrálová 

sbírka; v únoru Den nemocných v PCSvT;  v prosinci charitativní akce Vánoční 

krabice od bot (vánoční dárky pro děti ze sociálně slabších rodin).  

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

farnost sponzorsky poskytuje prostor pro benefiční koncerty a finanční sbírky; 

 s Rodinným centrem Dobříšek, které provozuje svoji činnost v suterénu budovy 

PCSvT.  

 s Městem Dobříš: farnost je zapojena do komunitního plánu sociálních služeb na 

Dobříšsku; v květnu přispěla k programu Dobříšských májových slavností varhanním 

koncertem v kostele Nejsvětější Trojice a také reprezentovala naše město 

zapojením se do mezinárodní akce Noc kostelů. Město v r. 2015 podpořilo činnost 

farnosti poskytnutím grantu z Fondu sportu, kultury a volného času Města Dobříše 

na aktivity pro veřejnost a na pořádání festivalu Dobříšské záření.   

 s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Dobříši: obě farnosti 

společně organizovaly kulturní festival Dobříšské záření a uspořádaly ekumenickou 

bohoslužbu a společenský večer. 

 s místními organizacemi pro  mládež - s dívčím skautským oddílem Minnehaha a 

s chlapeckým Tábornickým oddílem Zlatý list, zejména při akcích jako je Betlémské 

světlo, Kvákoťuky, letní tábor, aj.  
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II. PŘEHLED SLUŽEB A AKTIVIT ZA ROK 2015 

Farnost realizovala svoji činnost v souladu s hlavním posláním církve: sdělovat lidem 

radostné poselství Bible ve shodě s učením římskokatolické církve a s církevní tradicí, 

ve společenství slavit svoji víru zejména bohoslužbou a liturgií, uskutečňovat 

křesťanské duchovní hodnoty v každodenním životě a pečovat o nemocné  

a potřebné. 

Program farnosti nabízel duchovní, vzdělávací, kulturní a charitativní akce jak 

pravidelné, tak mimořádné, určené široké veřejnosti. Pro děti byl zajištěn program 

přispívající k jejich celkovému osobnostnímu rozvoji: výuka náboženství, výtvarný  

a hudební kroužek a příležitostné akce. 

 

1. BOHOSLUŽBY A DUCHOVNÍ SLUŽBY CÍRKVE 

Nedělní bohoslužby se pravidelně každý týden konaly v kostelích v těchto obcích: 

Dobříš (návštěvnost cca 220 osob, z toho 

cca 80 dětí), Rosovice (25 osob), Svaté 

Pole (20 osob) a Dlouhá Lhota (12 osob).  

Ve všední den byly bohoslužby slouženy 

pravidelně 5x týdně: v Domově seniorů, 

v Masarykově sanatoriu, ob týden v kostele  

v Rosovicích a ve Svatém Poli a dvakrát 

týdně v Pastoračním centru sv. Tomáše 

v Dobříši. 

Příležitostné bohoslužby se konaly 

během roku u příležitosti církevních svátků 

a slavností (Advent, Vánoce, Velikonoce 

apod.) a podle termínů slavení poutí  

a posvícení v okolních obcích. K památce 

zemřelých proběhla Modlitba za zemřelé na 

dobříšském hřbitově, v kostele ve Svatém Poli a v Dlouhé Lhotě.  
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Průběžně během roku se konaly 

církevní obřady (a přípravy na 

ně) spojené s důležitými 

mezníky v lidském životě:  

bylo uzavřeno 5 svátostných 

sňatků, bylo uděleno 13 křtů  

a proběhlo 22 pohřbů 

s církevním obřadem. 

 

 

 

 

 

2. PRAVIDELNÉ AKTIVITY  

Během roku probíhaly pravidelné (většinou každotýdenní) akce pro děti i pro 

dospělé, které se konaly v Pastoračním centru sv. Tomáše.  

Pro děti bylo připraveno během školního roku „setkávání“ v celkem 8 skupinkách: Děti 

od 4 do 6 let (28 dětí) měly svoje „klubíčka“ a děti školního věku (51 dětí) se 

zúčastňovaly křesťanské výchovy (náboženství).  

Jednou týdně měly děti možnost 

navštěvovat zájmové kroužky: 

hudební kroužek Zpívánky (16 

dětí) a výtvarný kroužek 

Barvička (14 dětí). 

 

Mládež (27 osob) měla kromě 

pravidelných setkání, která byla 

3x za měsíc, také tři víkendová 

setkání.  
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Pro dospělé byla možnost 

navštěvovat každý týden 

menší skupiny s různým 

tematickým zaměřením: 

Modlitby matek, odpolední čaj 

pro seniorky, modlitební 

skupina, nácvik chrámového 

sboru a duchovní večer pro 

muže. 

 

Manželské páry měly svoje 

setkávání  1x za měsíc celkem ve čtyřech společenstvích, kde zejména mladí manželé 

probírali otázky týkající se křesťanské víry v každodenním životě a také se vzájemně 

podporovali při řešení výchovy dětí a rodinných vztahů.  

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

1 200 svazků. 

V roce 2015 tak bylo v naší farnosti celkem 19 tématických pravidelných skupin, 

kde se lidé potkávali v přátelské atmosféře, vzdělávali se, společně se modlili, 

sdělovali si svoje zkušenosti, a smysluplně tak trávili svůj čas. 

 

3. MIMOŘÁDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST 

Činnost farnosti zahrnovala 

kromě pravidelných setkání 

výše uvedených skupin také 

větší akce určené především 

široké veřejnosti: přednášky, 

výstavy, koncerty, charitativní 

projekty a společenské večery.  
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 Charitativní akce 

V lednu se farnost podílela na uskutečnění projektu Charity „Tříkrálová sbírka“.   

V únoru proběhla prezentace organizace  LIKVIDACE LEPRY (LL),  která pomáhá 

léčit infekční choroby ve třetím světě, na níž prezident organizace Dr. Vojtěch Eliáš 

představil hlavní záměry a možnosti účinné pomoci. 

V listopadu se farnost zapojila do charitativního projektu „Andělíček pro tebe“, 

který organizuje česká misijní stanice v Ekvádoru. Díky tomuto projektu je možno 

poskytnout základní vzdělání a zdravotní péči dětem a rodinám, které žijí ve velmi 

nuzných podmínkách.  

V prosinci jsme se společně s Farní 

charitou zúčastnili projektu 

„Vánoční krabice od bot“, kdy děti 

za pomoci svých rodičů připravují 

vánoční dárek pro děti ze sociálně 

slabších rodin.  

 

 Přednášky a semináře  

V lednu se konala přednáška na téma „Evoluční proces církve“, kterou přednesl 

děkan teologické fakulty Jihočeské univerzity Doc. Tomáš Machula Th.D., Ph.D.  

Od února do konce dubna probíhaly každý týden kurzy Alfa (13 večerů), které  

nabídly zájemcům praktický úvod do křesťanské víry. Setkání vedl Mgr. Karel Satoria  

s týmem spolupracovníků.  

V březnu se konal seminář 

„Mysli na mne – anebo co je 

vlastně modlitba“,  cyklus         

zamyšlení a praktických rad, 

týkajících se modlitby. Celkem 

čtyř přednášek se ujali Vojtěch 

Kodet ThD., PhDr. Kateřina 
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Lachmanová Th.D. a Mgr. Karel Satoria. Seminář se setkal s velkým zájmem, 

průměrná návštěvnost přednášek byla 60 osob. 

Od května byl veřejnosti nabídnut cyklus přednášek „Co vás zajímá?“ zabývající se 

otázkami souvisejícími s křesťanskou vírou,  který vedl Mgr. Karel Satoria. Přednášky 

se konaly 1x za měsíc. 

V květnu proběhlo setkání   

s P. Stanislawem Górou. 

Společné  zamyšlení na 

téma „Radost evangelia“ 

vycházelo ze stejnojmenné 

papežské exhortace. 

V červnu se uskutečnila 

přednáška o Nepálu (také 

v souvislosti s tehdejšími 

aktuálními událostmi) a cestopisná přednáška o Novém Zélandu spojená s výstavou 

fotografií Miloše Berana a Noemi Trojanové. 

V listopadu jsme pořádali duchovní víkend v klášteře u Poličan, kterého se zúčastnilo 

26 osob. Setkání na téma „Víra, naděje a láska“ vedl Mgr. Karel Satoria. 

  

 Výstavy a vernisáže 

V Pastoračním centru sv. Tomáše se během roku 2015 vystřídalo celkem osm výstav, 

v jejichž rámci proběhly 

vernisáže (příp. dernisáže) 

s hudebním vystoupením.  

Návštěvnost vernisáží byla 

průměrně 50 osob, každý 

výstava trvala obvykle 1 – 2 

měsíce a zhlédlo ji kolem 

300 osob.  
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V lednu vystavoval svá díla známý brněnský výtvarník PhDr. Karel Rychlík, v únoru 

proběhla výstava fotografií Davida Hegera, v březnu představil svá plátna-oleje 

amatérský umělec Josef Bolek. V dubnu byla výstava Hedvábných obrazů od Světlany 

Hart, kterou v květnu vystřídala výstava fotografií Nového Zélandu.  

V září se (v rámci festivalu 

Dobříšské záření) konala 

výstava výtvarného kroužku 

pro dospělé. V říjnu  

a v listopadu se prezentoval 

výstavou k 25. výročí svého 

založení dívčí dobříšský 

skautský oddíl Minnehaha. 

V prosinci vystavily svoje 

výtvarné práce děti z kroužku 

Barvička pod vedením Františky Vandasové.  

 

 Koncerty a společenské akce 

V lednu se konal „Tříkrálový koncert“ koled a vánočních zpěvů v podání Dobříšského 

chrámového sboru. V září proběhly dva koncerty v rámci festivalu Dobříšské záření. 

V prosinci jsme se podíleli na přípravě tří adventních a předvánočních koncertů  

v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, které pořádalo „Sdružením pro obnovu varhan  

v Dobříši“.   

V lednu jsme pořádali farní 

ples v Kulturním domě 

v Dobříši, otevřený veřejnosti. 

V únoru se uskutečnil ve 

spolupráci s Farní charitou 

Den nemocných, v jehož 

rámci se konala bohoslužba  

a společenské setkání.  
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V  lednu a v září jsme společně s místní evangelickou farností uspořádali společenský 

večer, v lednu byl spojen s ekumenickou bohoslužbou, v září s vernisáží výstavy  

v rámci zahájení festivalu Dobříšské záření.  

 

 Kulturní festival Dobříšské záření   

V průběhu září a října jsme společně s Farním sborem ČCE pořádali již 17. ročník 

kulturního festivalu „Dobříš-

ské záření“. Na „večer 

s hostem“  přijala pozvání 

psychoterapeutka a spiso- 

vatelka PhDr. Zuzana 

Peterová (účast 25 osob).  

Velmi příznivý ohlas mělo 

zajímavé divadelní předsta-

vení Mystéria Buffa v originálním podání Víti Marčíka, které proběhlo v evangelickém 

kostele (účast 40 osob).  

Program také nabídl koncert známé skupiny Ginevra, který se konal v zrcadlovém sále 

dobříšského zámku (účast 80 osob) a koncert vokálního souboru Gontrassek, který 

jsme pořádali v kostele Nejsvětější Trojice (účast 35 osob). 

Součástí festivalu byla také vernisáž (účast 60 osob) a výstava v PCSvT „Malovaný 

rok“ / výtvarná díla 

amatérských malířek pod 

vedením Zuzany Hutňanové. 

Pro děti bylo připraveno  

nedělní odpoledne s hrami, 

soutěžemi a se zpíva-

nou pohádkou Král Lávra 

v provedení školního sou-

boru Krobáci (účast 80 

osob). 
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 Noc kostelů 

Naše farnost se i v roce 2015 zúčastnila celonárodní akce Noc kostelů. Tato akce 

s mezinárodním přesahem se konala v pátek 29. května. Na programu, který probíhal 

v kostele Nejsvětější Trojice 

v Dobříši, byl koncert skupiny 

Vrásky z lásky, malý varhanní 

koncert, zpěvy Dobříšského 

chrámového sboru, zajíma-

vosti o historii kostela  

a prohlídka varhan.  Byl také 

čas pro zamyšlení a meditaci. 

Součástí programu byly též 

aktivity pro děti.  

 

 Mimořádné akce pro děti 

Kromě nedělního pohádkového odpoledne v rámci Dobříšského záření jsme pro děti 

během roku pořádali další akce: v únoru karneval v pastoračním centru, v červnu 

„odpoledne pro děti“ na závěr školního roku, v červenci několikadenní akce rodin  

s názvem „Indiáni“; v prosinci se konala vernisáž a výstava „Poutníci“ – práce 

dětského výtvarného kroužku 

Barvička s malým koncertem 

dětského hudebního kroužku 

Zpívánky.  Kroužek Zpívánky 

měl také svoje hudební 

vystoupení při adventním 

děkování dobrovolníkům.  

Na konci roku jsme pořádali již 

tradiční putování k „živému“ 

Betlému, který byl připraven na 

zahradě Pastoračního centra 
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sv. Tomáše, kde si děti společně s rodiči mohly zazpívat známé koledy a dozvědět se 

vánoční příběh. 
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Přehled mimořádných akcí v roce 2015  
 
LEDEN 
4. – 10. 1. Tříkrálová sbírka Charity ČR  
Do 18. ledna 2015 výstava „VIZE A TUŠENÍ“ – z výtvarné tvorby PhDr. Karla 
Rechlíka“. V kostele Nejsvětější Trojice (plátna) a v PCSvT (kresby).  
4. 1.  Tříkrálový koncert - koledy a vánoční zpěvy v podání Dobříšského chrámového  
          sboru – v PCSvT. 
13. 1. Přednáška „Evoluční proces církve“ - Doc. Tomáš Machula Th.D., Ph.D.,  
         děkan teologické fakulty Jihočeské univerzity. V PCSvT. 
16. 1. Ekumenická bohoslužba římskokatolické a evangelické farnosti a společenský  
          večer – v PCSvT. 
25. 1. Výstava fotografií „MYŠLENKY tam a zpět“/David Heger. V PCSvT do 28. 2. 
30. 1. Farní ples -  v Kulturním domě v Dobříši 
 
ÚNOR  
Od  4. 2.  Kurzy Alfa (13 večerů) -  praktický úvod do křesťanské víry (Mgr. Karel  
          Satoria a tým spolupracovníků). V PCSvT. 
14. 2. Den nemocných (ve spolupráci s Farní charitou): bohoslužba a společenské  
          setkání pro nemocné a věkem pokročilé. V PCSvT. 
15. 2.  KARNEVAL pro děti – v PCSvT. 
22. 2.  Prezentace organizace LIKVIDACE LEPRY a přednáška prezidenta této  
           organizace Dr. Vojtěcha Eliáše.  
 
BŘEZEN 
8. 3.   Vernisáž výstavy Josefa Bolka „Návrat k Bohu“ /křížová cesta- malba olej.  
          V PCSvT do 10. dubna 

Seminář pro veřejnost „Mysli na mne…aneb co je vlastně modlitba“. Cyklus 
zamyšlení o duchovním životě - v Pastoračním centru sv. Tomáše: 
10. 3.  Vojtěch Kodet Th.D.: Modlitba jako brána a cesta 
19. 3.  Mgr. Karel Satoria: Od prosby k modlitbě 
24. 3.  Vojtěch Kodet Th.D.: Modlitba jako vztah důvěry 
31. 3.  PhDr. Kateřina Lachmanová Th.D.: Překážky modlitebního života. 
 
DUBEN 
Od 15. 4. výstava akademické malířky Světlany Hart - HEDVÁBNÉ OBRAZY/ malba  
           na hedvábí. V PCSvT do 17. 5. 
 
KVĚTEN 
16. 5. Duchovní  zamyšlení s P. Stanislawem Górou na téma Radost evangelia  
          /Exhortace papeže Františka. V PCSvT.  
22. 5.  Vernisáž výstavy fotografií KRAJINY NOVÉHO ZÉLANDU / Miloš Beran  
          a Noemi  Trojanová. V PCSVT do 30. 6. 
 
29. 5.  NOC KOSTELŮ (mezinárodní akce) s koncerty, prohlídkou kostela, odborným  
           výkladem a duchovním slovem. V kostele Nejsvětější Trojice.  
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ČERVEN 
13. 6. Farní výlet do Jablonného v Podještědí a na zámek Lemberk. 
17. 6. NEPÁL duben 2015. Vyprávění manželů Váňových o zemětřesení, které je  
         zastihlo na jejich turistické dovolené v Nepálu (s promítáním). V PCSvT. 
25. 6. Odpoledne pro děti na závěr školního roku: bohoslužba slova, hry a soutěže,  
          opékání špekáčků.  
29. 6. Večer povídání s autory výstavy „Krajiny Nového Zélandu“ o zážitcích  
          z cesty (s promítáním). V PCSvT. 
Od května Cyklus „Co vás zajímá?“ (13.5., 10.6., 8.7., 9.9., 14.10., 18.11., 9. 12. 
Přednáškové a diskusní setkání o otázkách víry a nevíry s Mgr. Karlem Satoriou, 
autorem knížky „Život je sacra zajímavej“. V PCSvT. 
 

ZÁŘÍ 
Kulturní festival Dobříšské záření 2015: 
11. 9. Vernisáž výstavy „Malovaný rok“/ radostné malířky pod vedením Zuzany  
          Hutňanové/ a společenský večer k zahájení festivalu. V PCSvT, výstava do 11. 10. 
20. 9. Neděle (nejen) pro děti: zpěvohra Král Lávra (skupina Krobáci, žáci ZUŠ), hry,  
         soutěže. Na zahradě evangelické fary. 
25. 9. Koncert příbramské skupiny Ginevra. V zrcadlovém sále dobříšského zámku. 
2. 10. Koncert „Pocta Janu Husovi“, zpěvy husitských Čech. Vokální soubor  
         Gontrassek. V kostele Nejsvětější Trojice. 
8. 10. Večer s hostem: psychoterapeutkou a spisovatelkou PhDr. Zuzanou Peterovou 
          nad tématem: „Co je utrpení?“. V PCSvT. 
11. 10. Divadelní představení MYSTÉRIA BUFFA / Divadlo Víti Marčíka. V evangelickém 
          kostele. 

ŘÍJEN 
18.10.- 14.11. Výstava k 25. výročí založení dobříšského dívčího skautského oddílu  
         Minnehaha.  V PCSvT. 
25. 10. Koncert duchovní hudby /smíšený komorní sbor Laetitia - v kostele Nejsvětější 
         Trojice v Dobříši.  Ve spolupráci se Spolkem pro obnovu varhan. 
 

LISTOPAD A PROSINEC 
22.11.-31.12. Výstava „Poutníci“ – práce dětí z výtvarného kroužku Barvička. V PCSvT. 

6.12. Adventní koncert – v kostele v Dobříši. Ve spolupráci se Spolkem pro obnovu varhan. 
9. 12. Advent a Vánoce – duchovní zamyšlení s Mgr. Karlem Satoriou. V PCSvT. 
13.12. Andělíček pro tebe: charitativní akce na podporu chudých dětí v Ekvádoru.  
         Prezentace projektu, který realizuje česká misijní stanice v Ekvádoru; s možností  
         přispět na školné, zdravotní péči a stravování konkrétním dětem. V kostele a v PCSvT. 
13.12. Koncert Adventní zpěvy - adventní písně různých období v podání Dobříšského  
         chrámového sboru. V kostele Nejsvětější Trojice. Ve spolupráci se Spolkem pro  
        obnovu varhan. 
20.12. Předvánoční koncert duchovní hudby /soubor Codex Temporis. V kostele Nejsvětěj- 
       ší Trojice. Ve spolupráci se Spolkem na obnovu varhan. 
27.12. Pojďme spolu do Betléma: koledy a putování od kostela Nejsvětější Trojice k živým 
       jesličkám na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše. 
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III. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015  
Přehled hospodaření shrnuje následující tabulka Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 
 
 

 
 
 
Komentář k přehledu hospodaření a vybraným položkám 

Hlavní část hospodaření je rozdělena na šest jednotek – Pastorační centrum, čtyři 

kostely (Dobříš, Svaté Pole, Rosovice a Dlouhá Lhota) a pastorační činnost. 

Hospodaření každé z těchto jednotek je vedeno samostatně a každou z nich na konci 

roku vyhodnocujeme zvlášť. 

U kostela Dobříš nedošlo na výdajové ani příjmové straně k žádným významnějším 

akcím. Byl přijat dar na opravu křtitelnice ve výši 50.000,-Kč, který nebyl v běžném 

roce profinancován a byl převeden do dalšího roku. 
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Farnost Dobříš získala příspěvek 20.000,-Kč od RWE na údržbu budovy Pastoračního 

centra sv.Tomáše, který byl použit na opravu vytápění a pořízení a montáž osvětlení. 

Na aktivity farnosti bylo přiděleno od města Dobříš 40.000,-Kč. Prostředky byly použity 

na akce pro širokou veřejnost - festival Dobříšské záření a volnočasové aktivity pro 

děti. 

Ve farnosti Svaté Pole byly dokončeny opravy opěrné zdi za cca 43.000,-Kč. 
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IV. PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme všem dárcům – soukromým osobám i organizacím – za podporu, 

kterou nám poskytli v roce 2015, a pomohli nám tak uskutečnit mnoho 

přínosných záměrů. Děkujeme zejména: 

Městu Dobříš za finanční podporu volnočasových aktivit pro děti a kulturního  

                         festivalu Dobříšské záření 2015 

Firmě RWE za finanční dar a za práci týmu dobrovolníků  

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 na uskutečnění výstavy fotografií  

Firmě Letizia  za pravidelné květinové dary pro výzdobu kostela 

 

Děkujeme za spolupráci a podporu také: 

Rodinnému centru Dobříšek z. o. 

Knížecí rodině Colloredo-Mannsfeld a vedení zámku Dobříš  

Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Dobříši   

Arcibiskupství pražskému  

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.  

 

Děkujeme také všem příznivcům farnosti a pastoračního centra, kteří věnovali 

svůj volný čas a svoji práci péči o kostely či farní budovy, pomáhali při 

organizování aktivit pro  děti a pro dospělé, starali se o hudbu a zpěv, 

navštěvovali nemocné a potřebné či jiným způsobem přispěli k zajišťování 

chodu farnosti. Jen díky této pomoci bylo možné obohatit duchovní a 

 společenský život ve farnosti i v našem městě a uskutečnit mnoho dobrých 

věcí, které by nemohly být jinak realizovány. 
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V.  ZHODNOCENÍ A PLÁNY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ  

 

Věříme, že pastorační a duchovní služby, která farnost poskytla v roce 2015, pomohly 

mnoha místním obyvatelům, jednotlivcům i rodinám, dětem i dospělým. Kromě 

duchovní péče přispěla farnost také v oblasti vzdělávání, nabídla semináře  

a přednášky pro duchovní růst, rozšířila kulturní program v našem městě  

o zajímavé výstavy a o koncerty duchovní hudby; charitativními akcemi povzbudila 

solidaritu místních občanů a pomohla lidem v nouzi. Přispěli jsme také ke zviditelnění 

našeho města i farnosti pořádáním Kulturního festivalu Dobříšské záření, zapojením 

se do mezinárodní akce Noc kostelů a účastí kroužku Barvička na celostátních 

dětských výtvarných soutěžích.  

Dobrovolnická práce i další činnosti přispěly k vytváření pozitivních vztahů mezi 

místními občany, podpořila se také spolupráce mezi místní katolickou a evangelickou 

farností i mezi církví a veřejností.    

 

Poměrně vysoká návštěvnost akcí a stále se zvyšující zájem veřejnosti o aktivity pro 

děti i pro dospělé svědčí o smysluplnosti programu, který naše farnost nabízí. Proto 

bychom chtěli ve svém programu (pro všechny generace) pokračovat i v budoucnu. 

 

 



19 

 

 

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. 

 

 


