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Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole je součástí Arcidiecéze pražské. 

Kromě duchovní služby pro věřící nabízí také evangelizační, pastorační a kulturní 

program pro širokou veřejnost. Specifickým rysem farnosti je mnoho mladých 

rodin a velké množství dětí, proto je hodně aktivit v programu určeno právě jim.  

 

V roce 2011 farnost poskytovala v duchu svého poslání tyto služby a aktivity: 

Duchovní služby církve: bohoslužby, přípravy na křest, na manželství a na další 

svátosti, obřady udělování svátostí, obřady posledního rozloučení se zesnulým; péče  

o nemocné - ve spolupráci s Farní charitou.  

Pastorační program:  

Mimořádné akce (pro dospělé): duchovní obnovy, přednášky a semináře.  

Pravidelný pastorační program v malých společenstvích pro dospělé.  

Pravidelný pastorační program s katechezí pro děti a mládež. 

Kulturní a vzdělávací program pro širokou veřejnost: Farnost pořádala přednášky, 

výstavy, koncerty, společenské večery a po celý rok provozuje farní knihovnu. V září 

pořádala kulturní charitativní festival Dobříšské záření.  Většina těchto akcí probíhala 

v Pastoračním centru sv. Tomáše.  

Informační činnost: Farnost vydávala svůj občasník Tomáš, provozovala a průběžně 

aktualizovala webové stránky farnosti, pravidelně zveřejňovala svůj program v místním 

tisku, v pražském Arcidiecézním zpravodaji, v Katolickém týdeníku, na radiu Proglas  

a také vylepováním a rozesíláním plakátů. 

Zajištění programu a provozu Pastoračního centra sv. Tomáše. Farnost provozuje 

Pastorační centrum sv. Tomáše (dále PCSvT), které slouží místním občanům od roku 

2001. Vytváří prostor pro aktivní život farního společenství a nabízí také program pro 

širokou veřejnost. Program PCSvT je zaměřen na všechny generace. 

Provozování a údržba sportovního hřiště v blízkosti budovy PCSvT.  Toto 

„oranžové hřiště“ bylo vybudováno z grantu Nadace ČEZ v roce 2009. Je stále otevřené 

pro veřejnost a slouží k rekreačnímu sportování zejména dětí a mládeže. 
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Péče a údržba zahrady u budovy PCSvT. Zahrada nabízí příjemné prostředí  

a navštěvuje ji mnoho rodičů s malými dětmi. K dispozici je dětské hřiště, zahrada 

s altánkem a ohniště.  

Péče o památky a budovy: Farnost zajišťovala údržbu, správu a opravy budov, které 

má ve svém vlastnictví: kostely v Dobříši, v Rosovicích, ve Svatém Poli a v Dlouhé 

Lhotě, fary ve Svatém Poli a v Rosovicích a budovu Pastoračního centra sv. Tomáše 

v Dobříši. Opravy kostelů byly financovány především z grantů, ale přispěli na ně také 

místní věřící.  

 

Organizační a personální zajištění  

 Statutárním orgánem farnosti byl do 30. 6. Ing. Mgr. Michal Němeček (ve funkci 

faráře), poté do 30. 9. Mgr. Krzysztof Drzazga Th.D. (ve funkci administrátora) a od 

1. 10. je ve funkci administrátora Mgr. Karel Satoria. Od 1. 10. 2011 působí  

ve farnosti také farní vikář Mgr. Petr Blecha. Do 30 9. vykonával ve farnosti 

jednoroční pastorační praxi bohoslovec Tomáš Kábele DiS. 

 Poradními orgány jsou pastorační a ekonomická rada, které se pravidelně scházely 

během roku. Část členů pastorační rady je volena farníky, část je jmenována farářem 

a část členů je v PR z důvodu své funkce (kněží, jáhen Mgr. Petr Váňa a ředitelka 

Farní charity Jana Svobodová). Pastorační rada měla celkem 14 členů.  

V ekonomické radě pracovalo 5 osob. Členové pastorační i ekonomické rady 

vykonávali tuto službu dobrovolně ve svém volném čase. 

 Ve farnosti bylo 5 placených zaměstnanců Arcibiskupství pražského. Kromě 

duchovních pracovaly ve farnosti také tři pastorační asistentky. Tento pracovní tým 

navrhoval program akcí Pastoračního centra sv. Tomáše a koordinoval a zajišťoval 

činnost a provoz farností.  

 Ve farnosti pracují dobrovolně ve svém volném čase někteří členové farnosti:  

17 osob připravovalo duchovní a kulturní program pro jednotlivé menší generační 

skupiny, dalších 30 farníků se podílelo na technickém zajištění provozu kostelů  

a Pastoračního centra sv. Tomáše: úklid kostelů a PCSvT, péče o zeleň a o hřiště, 

prodej knížek, hudba při bohoslužbách, vedení farní knihovny, příprava 
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společenských akcí apod., 3 osoby poskytovaly duchovní službu nemocným  

v Masarykově sanatoriu (LDN) a další 3 osoby se zapojily do pastorační péče  

o nemocné v Domově seniorů. 

 

 

Spolupráce s dalšími institucemi a neziskovými organizacemi 

 

 Spolupráce s Rodinným centrem Dobříšek, (do 30. 11. 2011 Mateřské centrum 

Dobříšek), které provozuje v budově PCSvT svou činnost. Farnost se finančně 

podílela na opravě a nákupu nových hracích prvků na dětském hřišti „Noemova 

archa“, které provozuje RC Dobříšek na zahradě PCSvT. 

 Spolupráce s Městem Dobříš: farnost se zúčastní některých společných projektů 

kulturních, charitativních a sociálních: podílí se na přípravě komunitního plánu 

sociálních služeb na Dobříšsku, účastnila se přípravy Akčního plánu pro rok 2011 

vyplývajícího z dokumentu „Komunitní plán sociálních služeb regionu Dobříšsko 

2008-2013“. V říjnu 2011 se zúčastnila akce města Dobříš „Pojďme tvořit na hřiště“, 

v květnu se zapojila do Dobříšských májových slavností. Město podpořilo činnost 

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

 Spolupráce s Farní Charitou: řada farníků dobrovolně pracuje v této organizaci, 

která v našem městě pomáhá zejména starým, nemocným, sociálně slabším  

a zdravotně postiženým lidem. V lednu 2011 se farnost aktivně podílela  

na organizování Tříkrálové sbírky, společně byl realizován „Den nemocných“ 

 a ve spolupráci s FCH se uskutečňuje pravidelná sociální a duchovní péče  

o nemocné a nemohoucí v Masarykově sanatoriu a v Domově seniorů. 

 Spolupráce s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Dobříši:  

každoročně společně připravují charitativní kulturní festival Dobříšské záření. Během 

roku pořádají ekumenické bohoslužby a společenské večery. 

 Spolupráce se skautskými oddíly v Dobříši: s dívčím oddílem Minnehaha  

a s chlapeckým Tábornickým oddílem Zlatý list, zejména na akcích Betlémské světlo, 

Kvákoťuky, letní tábor aj.  
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PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2011   

 

 DUCHOVNÍ SLUŽBY CÍRKVE 

Bohoslužby 

Pravidelné nedělní bohoslužby se konaly každý týden v kostele sv. Petra a Pavla 

v Rosovicích, v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, v kostele sv. Alžběty Durynské  

ve Svatém Poli a v kostele sv. Jana Evangelisty v Dlouhé Lhotě. Průměrná návštěvnost 

nedělních bohoslužeb byla: Dobříš 200 osob, Rosovice 30 osob, Svaté Pole 35 osob, 

Dlouhá Lhota 15 osob. 

Bohoslužby ve všední den byly konány pravidelně během roku (kromě července  

a srpna) celkem 4x týdně (v Domově seniorů, ve Svatém Poli a v Rosovicích a v kostele 

v Dobříši). Kromě toho se 1x za měsíc konala pozdní večerní mše pro rodiče malých 

dětí, 1x za měsíc bohoslužba slova pro děti a 1x týdně bohoslužba v Masarykově 

sanatoriu. 

Mimořádné bohoslužby během roku byly slouženy 12x: příležitostné pro děti (vánoční, 

k zahájení a k ukončení školního roku), se zpěvy rorátů (v adventní době), za zemřelé 

na hřbitově v Dobříši a ve Svatém Poli a mimořádné bohoslužby spojené  

s oslavou Vánoc, Velikonoc, poutí a dalších církevních slavností a svátků.  

Ekumenické bohoslužby se v uplynulém roce konaly celkem třikrát ve spolupráci  

s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Dobříši.  

 

Udělování svátostí a přípravy na jejich přijetí 

V roce 2011 přijal křest 1 dospělý. Bylo pokřtěno 27 dětí, z toho 18 dětí do 1 roku věku. 

Bylo uzavřeno 10 církevních sňatků. Svátost nemocných přijalo za rok celkem 61 osob. 

Přípravy na svátosti probíhaly průběžně během celého roku.  

 

Duchovní péče o nemocné 

Pravidelné návštěvy nemocných probíhaly jednak v jejich domácnostech a jednak 

v zařízeních pro nemocné a seniory: 1x týdně v Masarykově sanatoriu (cca 30 

nemocných) a 1x týdně v Domově seniorů (cca 25 osob). Tuto službu zajišťoval kněz, 

jedna pastorační asistentka a 5 dobrovolníků z farnosti. 
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Ve spolupráci s Farní charitou se v únoru uskutečnil Den nemocných (s bohoslužbou  

a společenským programem) v Pastoračním centru sv. Tomáše. Účast byla cca 40 

osob.  

 

 PASTORAČNÍ PROGRAM 
 

Duchovní obnovy  

Pro mládež se uskutečnily 2 víkendové duchovní obnovy (v dubnu a v listopadu), 

průměrná účast byla 17 osob (15 – 22 let).  

Pro manželské páry proběhla týdenní duchovní obnova v srpnu 2011 v Peci pod Sněžkou 

v Krkonoších.  Zúčastnilo se jí 31 dospělých, 39 dětí a také 11 mladých dobrovolníků, kteří 

se starali o děti během přednášek. 

 

Zimní seminář 

Pro dospělé se konal duchovní seminář na téma „Osobní modlitba“ v březnu a v únoru 

2011 (celkem 5 přednášek) s průměrnou účastí 70 osob.  

Program semináře: 

8. 3.  Modlitba je vztah – Mgr. Ing. Michal Němeček 

15. 3. Modlitba a překážky – PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. 

22. 3. Modlitba je cesta – Mgr. Jan Böhm 

29. 3. Modlitba je rozmanitá – Mgr. František Sadílek, OFM 

5. 4. Seminář OM: Modlitba za druhé – PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. 

 

„Teologická škola“  

Přednáškový cyklus „Teologická škola“ vedl Tomáš Kábele DiS. Během roku proběhlo 

celkem 5 přednášek. Průměrná návštěvnost byla 10 osob. 

 

MALÁ SPOLEČENSTVÍ 
 
V průběhu roku se lidé ve farnosti pravidelně setkávali v malých společenstvích 
(seniorky, manželské páry, ženy, muži, chrámový sbor aj.) V roce 2011 se ve farnosti 
setkávalo v 18 skupinách celkem 204 osob.  
 



6 

 

 

 

 

 

 

Název společenství 
Průměrná 

účast 
Frekvence setkání 

Počet 
setkání 
za rok 

1 Klubíčko pro děti 3 a 4 roky 10 1 x týdně 27 

2 Klubíčko pro děti 5 a 6 let (předškolní) 7 1 x týdně 26 

3 Klubíčko pro děti 1.a 2. třída 12 1x týdně 27 

4 Setkání pro děti 3. až 5. třídy 9 1 x týdně 27 

5 Setkání pro děti 6. – 7. třídy 6 1 x týdně 20 

6 Setkání pro mládež 14-16 let 5 1 x týdně 12 

7  „Spolčo“ (mládež) 16 2-3 x za měsíc 24 

8 Setkání manželů I 16 1 x za měsíc 10 

9 Setkání manželů II 12 1 x za měsíc 10 

10 „Odpadlíci“ (20-30 let) 12 1x za měsíc 10 

11 
ŽEMA -  modlitební setkání pro 
maminky  

8 1 x týdně 30 

12 
Setkání pro maminky s dětmi do 3 let  
(program pro děti) 

7 + 7 1 x týdně 26 

13 Barvička (výtvarný kroužek pro děti) 10 1 x týdně 26 

14 Zpívánky (pro děti) 14 1x týdně 22 

15 Duchovní večer mužů 6 občasně 6 

16 Setkání dříve narozených a knihovna 17 1 x týdně 37 

17 Chrámový sbor 18 1 x týdně 25 

18 Modlitební skupina 12 2 x týdně 48 



7 

 

 

 OSTATNÍ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE  

Křesťanský charitativní kulturní festival Dobříšské záření 2011 (v měsíci září). 

Výtěžek festivalu podpořil činnost dobříšského chlapeckého Tábornického oddílu Zlatý 

list. Tento projekt byl podpořen dotacemi od Ministerstva kultury a od Města Dobříš. 

Program festivalu Dobříšské záření 2011:  

9. 9.  Společenský večer - zahájení festivalu  

11. 9. DZ: neděle nejen pro děti: divadelní představení souboru Studna 

16. 9. DZ: koncert Spirituál Kvintet 

18. 9. Oslava 10. výročí otevření Pastoračního centra sv. Tomáše: mše za účasti arcb. 

Dominika Duky, společenské setkání, výstava o životě farnosti 

23. 9. DZ: koncert vokálního souboru True Harmony 

25. 9. DZ: koncert komorní hudby: Lukáš Vendl a spol. 

 

Přednášková setkání a diskusní večery  

 

10. 1. Poutní místa Evropy / Ing. Richard Hádek – přednáška pro seniory 

16. 1. „Výchova dětí pod vlivem médií“ – přednáška / Dr. Radek Mezuláník, Ph.D. 

6. 2. „Neobvyklý příběh aneb Boží působení v mém životě“ – povídání s Marií Turkovou 

2. 3. „Hospicová péče v Čechách“ – přednáška / MUDr. Tereza Dvořáková, ředitelka 

hospice v Čerčanech 

4. 5. „Blízko k Nebbi, na západ od Nilu“ – povídání o Ugandě s Janem Bartoněm 

11. 5. „Má práce charity smysl?“ – diskusní setkání s P. Dr. Vojtěchem Eliášem, 

prezidentem Arcidiecézní charity Praha  

8. 6. Život a víra Romů na Spiši – přednáška Tomáše Kábele 

15. 6. Bělorusko – večer povídání s Ing. Josefem Myslivcem  

20. 10. Přednáška Kde je, smrti, tvé vítězství? - smrt a umírání pohledem křesťana / 

 P. Jan Houkal Th.D.: 

23. 11. Přednáška: Mgr. Miroslav Zdík Jordánek: Afghánistán očima vojenského 

kaplana. 
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Výstavy 

Výstava Lukáše Vrbase – VNITŘNÍ HLAS/kresba,malba – s doprovodným programem 

              o. s. Restart  (vernisáž 22. 1.) 

Výstava MASALA/ fotografie z Indie – Barbora Scheinherrová  (vernisáž 20. 2.) 

Výstava „Setkání na jaře v Dobříši na faře“ / obrazy – kvarteto akademických malířů  

              ( vernisáž 20. 3.)  

21. 5. Výstava obrazů Vlastimila Bláhy v rámci Dobříšských májových slavností 

Výstava „A viděl, že je to dobré…“ – výtvarné práce dětí MŠ a ZŠ ze Staré Huti    

              (vernisáž 4. 5.)  

Výstava k 10. výročí otevření Pastoračního centra sv. Tomáše (otevřena 18. 9.) 

 Výstava obrazů Romany Rotterové / ZÁZNAMY (vernisáž 22. 10.) 

Výstava obrazů Miro Pograna / monotypie (vernisáž 20. 11.) 

 

Koncerty 

6. 1. Malý koncert tříkrálový – Dobříšský chrámový sbor – v PCSvT , 22 osob 

9. 7. Slavnostní koncert studentů Středočeské mezinárodní pěvecké dílny  

        – v kostele ve Svatém Poli, 35 osob 

16. 9. koncert skupiny Spirituál Kvintet (v rámci festivalu Dobříšské záření), 180 osob 

23. 9. koncert vokálního souboru True Harmony  (DZ), 40 osob 

25. 9. koncert komorní hudby: Lukáš Vendl a spol  (DZ), 50 osob 

22. 10. koncert souboru SYRINX na vernisáži výstavy, 60 osob 

11. 12. Adventní koncert „Staročeské roráty“ – Dobříšský chrámový sbor, 60 osob 

 

Jiné kulturní a duchovní akce 

26. 1. Pantomimické představení „Tehdy odpoledne pršelo“ / Jana Ungerová  

          a Václav Dostál 

11. 2. Literární večer 

27. 5. Noc kostelů: prohlídka kostela, slovo o historii, varhanní hudba  

27. 5. Modlitba pro město 

28. 5. Den Bible: výstava, výklad, biblické tance, workshop pro děti 

5. 10. Účast na akci města „Pojďme tvořit na hřiště“ 

14. 10.  Modlitba pro město 
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6. 12.  Adorační večer 

23. 12. Předání Betlémského světla 

26. 12. „Půjdem spolu do Betléma“ – živý Betlém a společné zpívání koled 

 

 SPOLEČENSKÉ AKCE 

 

14.1. společenský večer ve stylu „60. léta“ 

19. 6. Farní zahradní slavnost 

9. 9.  Společenský večer k zahájení festivalu Dobříšské záření 

18. 9. Oslava 10. výročí otevření Pastoračního centra sv. Tomáše.: mše za účasti 

arcibiskupa Dominika Duky, společenské setkání a otevření výstavy v PCSvT 

18. 11. Večerní posezení s ochutnávkou vín 

28. 11. Adventní setkání - poděkování dobrovolníkům 

Nedělní setkání při kávě – 1x za měsíc 

 

 POUTĚ A VÝLETY 
 

30. 4. Farní výlet do Zaječova přes vojenské území v Brdech (70 osob) 

24. 7. Pouť ke sv. Anně u Rosovic  (120 osob) 

Poutní bohoslužby v přilehlých obcích: 15. 5. Rybníky, 11. 6. Druhlice,  

18. 6. Daleké Dušníky, 1. 7. Lhotka, 13. 8. Stará Huť, 14. 8. Budínek  

 

 Ostatní akce pro děti a mládež 
 

20. 2. Karneval pro děti,  cca 50 dětí a 25 dospělých 

25. 4.Velikonoční piknik mládeže , cca 20 mladých lidí 

16. 6. Odpoledne pro děti na závěr školního roku (hry a táborák), 25 dětí 

3. - 13. 6.Indiáni (akce tatínků s dětmi) ,  29 otců a 65 dětí  

11. 9. Neděle pro děti (v rámci festivalu Dobříšské záření), cca120 osob 

28. 10. Celodenní výlet s dětmi na Plešivec, 11 dětí a 3 dospělí. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011  
Přehled hospodaření je uveden v přiložené tabulce. 
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Komentář k přehledu hospodaření a k některým položkám: 
 
Hlavní část hospodaření farnosti je rozdělena na 6 jednotek - Pastorační centrum, 
čtyři kostely (Dobříš, Svaté Pole, Rosovice, Dlouhá Lhota) a pastorace. Hospodaření 
každé z těchto jednotek je vedené samostatně a každou z nich na konci roku 
vyhodnocujeme zvlášť. 
 
Výsledná bilance jednotlivých jednotek hospodaření kromě kostela Dlouhá Lhota 
skončila s kladným výsledkem. Ve Dlouhé Lhotě se v roce 2011 opravovala šindelová 
střecha, oprava byla z větší části financována z dotací. Důležité je, že i ve Dlouhé Lhotě 
skončil rok 2011 s kladným zůstatkem na účtu. 
 
Všechny jednotky kromě Dlouhé Lhoty vytvářejí v provozním hospodaření rezervu.  
 
Jednorázové výdaje -  obsahuje z velké části náklady spojené s nákupem nábytku  
a vybavení (vybavení bytů pro nově příchozí kněze) a náklady na větší opravy.  
 
Zůstatek u kostela Dobříš  - byl loni vyšší než v jiných letech, do darů se promítly 
některé nedělní sbírky na opravu střechy kostela, která nakonec byla pokryta z jiných 
zdrojů. Peníze ze sbírek zůstávají jako rezerva na další nutné opravy.  
 
Náklady na energie  - v roce 2011 byly značně vyšší než v předchozím roce. 
V současné době hledáme možnosti, jak dosáhnout snížení této části nákladů.  
 
Sbírky a dary  - zůstávají na podobné úrovni jako v předchozích letech. 

Odeslané sbírky a dary – jde o účelové sbírky vyhlášené arcidiecézí. 

Přijaté dary a příspěvky  - obsahují dotaci od Středočeského kraje na opravu fary  
ve Svatém Poli, dotaci z Ministerstva kultury na opravu střechy kostela v Dlouhé Lhotě, 
dotaci z MK na kulturní festival Dobříšské záření a dotaci od Města Dobříš na kulturní 
aktivity při Pastoračním centru sv. Tomáše. 

 

Pastorace  - zahrnuje náklady na aktivity, které nejsou geograficky spojené 
s konkrétním místem ve farnosti. Zároveň ukazuje, jak velký podíl na celkových výdajích 
mají pastorační aktivity – v roce 2011 to bylo pouze 8%. 



12 

 

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme všem firmám, organizacím i jednotlivcům, kteří nám v roce 2011 

podpořili finančně nebo jiným způsobem. Jsou to:  

 

Město Dobříš  

Ministerstvo kultury  

Středočeský kraj 

Obec Stará Huť 

Arcibiskupství pražské 

Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld 

OSKA s r. o. Praha   

Firma Opravy církevních staveb, Ing. Pavel Polák    

Farní charita Dobříš 

Obec Svaté Pole   

Obec Daleké Dušníky   

Obec Dlouhá Lhota   

Firma ESSE Praha 

Firma Doosan Bobcat Manufacturing   

Firma Letizia  

Mateřské centrum Dobříšek 

Vodohospodářská společnost Dobříš   

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši   

Kulturní dům Dobříš 
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PLÁNY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ  

 
V dalších letech chceme pokračovat ve své činnosti – nabídnout lidem takové aktivity 

a akce, které umožní více rozvíjet jejich duchovní dimenzi a nabídnou možnost 

prožívat křesťanskou víru v tvořivém společenství s druhými.  

Pokračováním tradice festivalu Dobříšské záření chceme obohatit kulturní program 

v našem městě. Množství aktivit ve farnosti bude ovlivněno vzrůstajícím počtem 

mladých rodin a dětí, ale bude pamatováno i na ostatní generace. I v budoucnu 

chceme, aby Pastorační centrum sv. Tomáše bylo živým místem setkávání všech 

generací. 

V plánu je také realizace opravy interiéru kostela v Dobříši a v budoucnu bude také 

nutné vyřešit jeho vytápění v zimním období. Je potřeba také dokončit opravu střechy 

fary ve Svatém Poli a uskutečnit i další potřebné opravy. 

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Římskokatolická farnost Dobříš 

Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš 

tel. 318 521 677 

E-mail: pcstomas@volny.cz 

Webové stránky: www.farnostdobris.cz 

Statutárním zástupce: Mgr. Karel Satoria, administrátor 

Bankovní spojení: č. ú. 317737684/0600  VS 901 

IČO: 47067829 

 

Římskokatolická farnost Svaté Pole 

Bankovní spojení: 172232342/0600 

IČO: 70133051 

 
 
Zpracovala: Ing. Ludmila Musilová, finanční zpráva Mgr. Adam Böhm a Ing. Jana Kořínková  

Schválil: Mgr. Karel Satoria, administrátor ŘKF Dobříš a Svaté Pole  
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