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Farnost Dobříš a farnost Svaté Pole jsou součástí Arcidiecéze pražské. Farnost 

Dobříš zahrnuje do duchovní správy obce Dobříš, Rosovice, Svaté Pole, Dlouhou 

Lhotu a přilehlé obce, včetně údržby kostelů sv. Petra a Pavla v Rosovicích, kostela 

Nejsvětější Trojice v Dobříši, kostela sv. Alžběty Durynské ve Svatém Poli a kostela sv. 

Jana Evangelisty v Dlouhé Lhotě.  

Římskokatolická farnost Dobříš v souladu se svým posláním nabízí a zajišťuje 

místním obyvatelům duchovní a pastorační služby. Ve spolupráci s Farní charitou 

také poskytuje duchovní péči v Domově seniorů a v Masarykově sanatoriu (LDN). 

Kromě obvyklých duchovních služeb církve nabízí také evangelizační, kulturní  

a vzdělávací program.  

Dobříšské farní společenství (cca 250 praktikujících křesťanů) je tvořeno všemi 

generacemi, největší část tvoří rodiny s více dětmi, menším podílem je zastoupena 

střední a starší generace.  

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 

od r. 2001 Pastorační centrum sv. Tomáše (dále PCSvT), jež slouží jako zázemí pro 

život farnosti a nabízí kulturní a duchovní program místním občanům. Program PCSvT 

je zaměřen na všechny generace. 

Provozování a údržba sportovního hřiště.  Od r. 2009 poskytuje farnost veřejnosti 

sportovní „oranžové hřiště“, které bylo vybudováno z grantu Nadace ČEZ a slouží 

zejména dětem a mládeži. 

Péče a údržba zahrady u budovy PCSvT. Dětské hřiště, zahrada s altánkem  

a ohniště vytváří příjemné prostředí a navštěvuje ji mnoho rodičů s malými dětmi.  
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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 z grantů a z příspěvků farníků.  

 

Organizační a personální zajištění  

 Od 1. 10. 2011 je statutárním orgánem farnosti administrátor, od téhož data působí 

ve farnosti také farní vikář.  

 Poradními orgány jsou pastorační rada (14 členů) a ekonomická rada (5 členů). 

Členové pastorační i ekonomické rady vykonávali tuto službu dobrovolně ve svém 

volném čase. 

 Ve farnosti pracovalo 5 placených zaměstnanců Arcibiskupství pražského (2 kněží  

a 3 pastorační asistentky).  

 Do práce ve farnosti je zapojeno kolem 50 dobrovolníků, kteří se podílejí na přípravě 

programů a zajišťují zejména technickou stránku aktivit. Spolupracují také s Farní 

charitou. 

 

 

Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi 

 

 s Rodinným centrem Dobříšek, které má v suterénu pastoračního centra svůj 

prostor. Společně zajišťujeme péči o dětské hřiště a zahradu, spolupracujeme při 

tvorbě programu, podílíme se na konání vánočního jarmárku.  

 s Městem Dobříš: farnost se zúčastnila některých společných projektů: komunitního 

plánu sociálních služeb na Dobříšsku, akce města Dobříš „Pojďme tvořit na hřiště“ 

v říjnu 2012, Dobříšských májových slavností. Město podpořilo činnost farnosti 

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

 s Farní Charitou: řada farníků dobrovolně pomáhá starým, nemocným, sociálně 

slabším a zdravotně postiženým lidem, podílí se na duchovní péči o nemocné 
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v Masarykově sanatoriu a v Domově seniorů. V lednu 2012 se farníci aktivně zapojili 

do organizování Tříkrálové sbírky, společně byl realizován Den nemocných. 

 s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Dobříši: obě farnosti 

společně organizují kulturní festival Dobříšské záření, připravují ekumenické 

bohoslužby a společenské večery. 

 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.  

 

PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2012 

 

 DUCHOVNÍ SLUŽBY CÍRKVE 

Bohoslužby 

Pravidelné bohoslužby v neděli se konaly v kostelích: v Dobříši, v Rosovicích,  

ve Svatém Poli a v Dlouhé Lhotě. Průměrná návštěvnost nedělních bohoslužeb byla: 

Dobříš 220 osob, Rosovice 20 osob, Svaté Pole 20 osob, Dlouhá Lhota 12 osob. 

Bohoslužby ve všední den byly slouženy pravidelně 6x týdně, několik bylo určeno přímo 

dětem při různých příležitostech. 

Kromě toho se konaly bohoslužby spojené se svástky (celkem 30) během roku: poutní, 

rorátní v adventní době, na hřbitově na svátek zemřelých, vánoční, velikonoční apod.  

Ekumenické bohoslužby konané ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve 

evangelické v Dobříši byly v uplynulém roce celkem třikrát. 

 

Udělování svátostí  

V roce 2012 byl pokřtěn 1 dospělý a 26 dětí. Byly uzavřeny 4 církevní sňatky. V roce 

2012 bylo vykonáno 24 pohřbů s církevním obřadem. 

 

Duchovní péče o nemocné 

Pravidelné návštěvy se uskutečnily v  domácnostech nemocných, v Masarykově 

sanatoriu (1x týdně, cca 20 nemocných) a v Domově seniorů (1x týdně, cca 15 osob).  
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 PASTORAČNÍ PROGRAM 
 

Duchovní obnovy a víkendová setkání 

Týdenní duchovní obnova pro manželské páry se konala v srpnu 2012 na poutním místě 

Králíky. Zúčastnilo se jí 25 dospělých, 33 dětí a 12 mladých dobrovolníků, kteří zajišťovali 

hlídání a program dětí. 

Víkendová duchovní obnova pro ženy proběhla v dubnu a v listopadu s průměrnou účastí  

9 osob. 

Víkendová duchovní obnova pro mladé manžele se konala v únoru s účastí 12 osob. 

Adorační večer s přenáškou a chvílí k meditaci se uskutečnil v lednu, v únoru  

a v dubnu. Průměrná účast byla 15 osob. 

 

Semináře  

 

Seminář „Jak pracovat s vinou? – Vina jako šance k proměně“  se konal během února  

a března (celkem 5 setkání). Průměrná účast na přednáškách byla 50 osob.  

Program semináře:  

28. 2. Člověk jako Boží obraz (Mgr. Petr Blecha)  

6. 3. Stíny minulosti / Jak uzdravit paměť národa? (Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu 

pro studium totalitních režimů)  

13. 3. Bible a vina /Novozákonní pohled apoštola Pavla (Mgr. Ladislav Heryán,Th.D, 

biblista) 

20. 3. Vina – cesta k integraci sebe sama (Jakub Hučín, psycholog)  

27. 3. Dar smíření – privilegovaný prostor života (Mgr. Karel Satoria). 

 

Seminář „Starej se o sebe“ se zamýšlel nad cestami duchovního života člověka.  

Seminář probíhal od listopadu 2012 do června 2013 pro 8 různých skupin (manželské 

páry, seniorky, společenství na vesnicích a skupina „Open“ pro nově příchozí) - 

zahrnoval tedy každý měsíc 8 přednášek.  

 

Seminář „Co s Marií? – otázky kladené mariánským kultem“ proběhl v dubnu a v květnu 

(celkem 4 přednášky). Průměrná účast byla 25 osob.  
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MALÁ SPOLEČENSTVÍ 
 
V průběhu roku probíhal program v 17 malých společenstvích– viz tabulka. 
 

 

 

 

Název společenství Počet osob Frekvence setkání 
Počet 

setkání 
za rok 

1 Klubíčko pro děti 3 -5 let  10 1 x týdně 27 

2 Klubíčko pro děti 6 a 7 let 7 1 x týdně 26 

3 Setkání pro děti  - 2. třída 10 1x týdně 27 

4 Setkání pro děti – 3. třída 8 1 x týdně 27 

5 Setkání pro děti  - 5. a 6. třída 7 1 x týdně 20 

6 Setkání pro mládež 14-16 let 5 1 x za 2 týdny  12 

7  „Spolčo“ (mládež) 12 1 x za 2 měsíce 5 

8 Setkání manželů I 18 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 Modlitby matek  8 1 x týdně  

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

13 Zpívánky (pro děti) 14 1x týdně 22 

14 Duchovní večer mužů 6 občasně 6 

15 Setkání dříve narozených a knihovna 17 1 x týdně 37 

16 Chrámový sbor 18 1 x týdně 25 

17 Modlitební skupina 12 2 x týdně 48 
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 OSTATNÍ  KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE  

 

Přednášky, diskuse a prezentace charitativních projektů 

 

11. 4. – přednáška „Česká škola v srdci Afriky“ – představení projektů charitativní 

organizace Siriri, kterou farnost v minulém roce podpořila, 

18. 4. – „Práce zahraničního reportéra“ – večer povídání s Josefem Pazderkou, 

zahraničním zpravodajem České televize, 

6. 6. – „Keltové v Čechách“ – přednáška archeologa Tomáše Polišenského, 

13. 9. – „Moudrost nejsou žádné čáry aneb vzdělání není nikdy dost“ / večer 

s ministrem školství Petrem Fialou - v rámci festivalu Dobříšské záření, 

19. 10. – „Jak se žije v Ekvádoru“ – přednáška a představení charitativního projektu, 

9. 11. –„Odpuštění“ – přednáška Mgr. Františka Horáka o mezilidských vztazích, 

16. 12. – „Jeden dárek navíc“ – prezentace sbírky na podporu dětí v Ekvádoru. 

 

Výstavy 

8. 1. Výstava k 20. výročí založení dobříšského tábornického oddílu Zlatý list (do 31. 1.) 

10. 3. Vernisáž výstavy obrazů Františky Vandasové „Setkání u studny“/malba 

8. 4.  Vernisáž výstavy „…DO MRAKŮ“/ Zuzana Hutňanová/ malba 

5. 5. Vernisáž výstavy „Tak trochu deník“/ akad. malířka Alena Laufrová/ pastely 

2. 6. Vernisáž výstavy „…s úsměvem na rtech, s tužkou v ústech…“/ obrázky malované 

ústy. Součástí vernisáže byla ukázka malování ústy a beseda s autorem obrázků 

Pavlem Hejhalem, který je po tragické události řadu let upoutaný na lůžko. 

7. 9. Vernisáž výstavy FOTO (V) ZÁŘÍ/ Pavel Rejsek -  v rámci festivalu DZ 

18. 11. Vernisáž výstavy „Já mám kocábku náram, náram…“ / výtvarné práce dětí 

z kroužku Barvička  

 

Koncerty 

 

6. 1. - Zpívání tříkrálové / Dobříšský chrámový sbor – v PCSvT  

24. 6. – duchovní rockový koncert (hud. skupina z Hořovic) - v kostele v Dobříši 
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11. 7. - slavnostní koncert studentů Středočeské mezinárodní pěvecké dílny – v kostele  

9. 9. – koncert folkové skupiny Pranic – v rámci festivalu DZ 

30. 9. – koncert komorní hudby / soubor Musica Podberdensis – v rámci festivalu DZ, 

18. 11. koncert souboru Zpívánky při zahájení výstavy dětských prací 
 

Jiné kulturní a duchovní akce 

 

1. 6.. Noc kostelů (mezinárodní akce): hudební pásmo s meditací, prohlídka kostela 

s výkladem, malá varhanní hudba, výstava o životě farnosti 

 

Dobříšské záření 2012 -  kulturní festival probíhal v září (byl pořádán ve spolupráci 

s Farním sborem ČCE v Dobříši). Program festivalu:  

 - výstava FOTO (V) ZÁŘÍ/ Pavel Rejsek,  

 - folkový koncert skupiny PRANIC,  

 - „neděle nejen pro děti“ (divadelní představení, hry a soutěže),  

 - divadelní představení RYCHLÉ ŠÍPY (divadlo Příbram v KD Dobříš), 

 - koncert komorní hudby / MUSICA PODBERDENSIS. 

Výtěžkem festivalu jsme přispěli na činnost dívčího skautského oddílu Minnehaha 

v Dobříši. Tento projekt byl podpořen grantem od Města Dobříš. 

 

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

23. 12. Předání Betlémského světla 

 

 SPOLEČENSKÉ AKCE, VÝLETY A POUTĚ 

20. 1. - společenský večer s ekumenickou bohoslužbou (s Farním sborem ČCE) 

3. 2. -  První farní ples - v kulturním domě 

8. 5. - farní výlet do Sázavského kláštera (cca 60 osob) 

29. 7.  – farní pouť ke kapličce sv. Anny u Rosovic  (90 osob) 

7. 9. – společenský večer k zahájení festivalu Dobříšské záření  

3. 12. Adventní setkání - poděkování dobrovolníkům 

Pravidelné nedělní setkání při kávě – 1x za měsíc. 
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 Ostatní akce pro děti a mládež 
 

 19. 2. Karneval pro děti, účast 45 dětí a 20 dospělých 

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

 21. 6. Odpoledne pro děti na závěr školního roku (hry a táborák), 30 dětí 

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

16. 9. Neděle (nejen) pro děti  - divadelní představení (Indiánská pohádka), hry  

       a soutěže) - v rámci festivalu Dobříšské záření, cca 100 rodičů s dětmi 

26. 12. „Půjdem spolu do Betléma“ – živý Betlém a společné zpívání koled  
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012  
Přehled hospodaření je uveden v přiložené účetní tabulce  
 
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012 
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Komentář k přehledu hospodaření: 
 
Hospodaření skončilo v záporných číslech z několika důvodů: v roce 2012 proběhla 

řada oprav a drobných investic a současně došlo k poklesu příjmů ze sbírek a darů. 

 

Mimořádné náklady související s Pastoračním centrem sv. Tomáše: proběhla 

výměna kotle (19 tis. Kč), menší byt bylo potřeba dovybavit nábytkem (26 tis. Kč),  

bylo koupeno elektrické piáno (40 tis. Kč), které bude sloužit pro koncerty, pro hudební 

doprovod při vernisážích a také při bohoslužbách v pastoračním centru. 

 

Náklady spojené s dobříšským kostelem vyrostly o platbu za studii oprav interiéru 

kostela (18 tis. Kč), za položení kanalizační přípojky (25 tis. Kč) a za zhotovení 

nábytkových předmětů do presbytáře (28 tis. Kč).   

Významné opravy se také dělaly na budově fary ve Svatém Poli (117 tis.Kč). 

 

Svou roli v nákladech za loňský rok jistě sehrál i dvacetiprocentní nárůst cen energií. 

Zvažovalo se s využitím dotace na instalaci tepelného čerpadla, jednání s potenciálním 

dodavatelem ale nevedla k dohodě. 

 

Na příjmové stránce se zřejmě začala projevovat obtížnější ekonomická situace:  

v řádných sbírkách se v roce 2012 vybralo jen 75% objemu předchozího roku.  
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PODĚKOVÁNÍ  

 

Naše poděkování patří všem těm, kteří nás v roce 2012 podpořili, finančně  

či jiným způsobem.  

Děkujeme zejména městu Dobříš, které nám poskytlo grant na kulturní akce  

při Pastoračním centru sv. Tomáše a podpořilo kulturní festival Dobříšské záření, 

Ministerstvu kultury za dotace na opravy kostelů, obcím Dlouhá Lhota, Svaté Pole  

a Rosovice za podporu a spolupráci při péči o církevní stavby a firmě Letizia  

za květinové dary pro výzdobu kostela.  

 

V roce 2012 nás podpořili také: 

Arcibiskupství pražské 

Knížecí rodina Colloredo-Mannsfeld 

OSKA s r. o. Praha   

Firma Opravy církevních staveb, Ing. Pavel Polák    

Farní charita Dobříš 

Farní charita Starý Knín 

Rodinné centrum Dobříšek 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši   

Kulturní dům Dobříš. 

 

Děkujeme také všem těm, kteří věnovali nezištně svoji práci a svůj volný čas práci 

pro farnost a svojí službou zajistili plynulý chod života farnosti. 
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PLÁNY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ  

 
Chceme i nadále nabízet kulturní, vzdělávací a duchovní aktivity všem, kteří mají 

zájem o rozvoj a prohlubování duchovního rozměru svého života. Chceme dále 

zajišťovat provoz Pastoračního centra sv. Tomáše a vytvořit tak prostor pro setkávání 

lidí na společenských a kulturních akcích, pro činnost jednotlivých společenství naší 

farnosti, pro rozrůstající se aktivity pro děti a mládež i pro akce určené široké 

veřejnosti. 

Chceme také pokračovat v pořádání kulturního festivalu Dobříšské záření a zpestřit 

tak kulturní nabídku našeho města.  

V blízké době chceme dokončit drobné opravy interiéru kostela v Dobříši a vyřešit jeho 

vytápění v zimním období. Bude potřeba uskutečnit také další potřebné opravy 

církevních objektů v ostatních obcích. 

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Římskokatolická farnost Dobříš 

Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš 

tel. 318 521 677, 602 308 881 

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 a ekonomická zpráva: Mgr. Adam Böhm a Ing. Jana Kořínková. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

          7. 9. Vernisáž výstavy FOTO (V) ZÁŘÍ/ Pavel Rejsek / fotografie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

         7. 9. Zahájení festivalu Dobříšské záření 2012 
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        13. 3. Bible a vina / Mgr. Ladislav Heryán,Th.D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      26. 12. „Půjdem spolu do Betléma“ –  zpívání koled  u živého Betléma  
 
       
  


