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Slovo úvodem 

Dům pro kaţdého – tak by se bez nadsázky dal charakterizovat rok 2010 

v Pastoračním centru sv. Tomáše, které je centrem Římskokatolické farnosti Dobříš  

a farnosti Svaté Pole. Podařilo se nejen podpořit řadu jednorázových projektů, ale také 

dlouhodobé projekty zaměřené především na komunitní způsob proţívání obyčejných 

věcí a samozřejmě také víry, a to napříč věkovými kategoriemi. Do programu se 

povedlo vkloubit jak odborné věci z oblasti víry, tak také např. cestopisy, besedy se 

zajímavými osobnostmi atd. 

Nemalou radostí je také pohled na nedělní bohosluţby, kde je patrný stálý nárůst 

účastníků a to včetně malých dětí. S pomocí farníků jsme realizovali zvláštní systém 

katechezí v rámci nedělní bohosluţby právě pro děti. 

Vedle pastoračního programu byl rok 2010 ve znamení několika náročných 

ekonomických projektů. Především celou farnost zaskočil stav střechy kostela 

Nejsvětější Trojice v Dobříši, kdyţ v květnu 2010 protekla voda aţ do vlastního prostoru 

kostela střechou a stropem. Situaci se podařilo řešit především díky pojišťovně 

Generali, která převzala plnění pojistné události, ale v nemalé míře  

se zapojili také farníci a nakonec také Město Dobříš přispěchalo na pomoc. Oprava se 

realizuje dvouetapově v roce 2010 a v roce 2011.  

Jiným podobně sloţitým projektem byla výstavba herního prvku Archa  

na dětském hřišti u Pastoračního centra sv. T. Prvek je majetkem Mateřského centra 

Dobříšek, ale jde de facto o společné dílo. Proto se také farnost a její členové mohutně 

podíleli na budování nového prvku. Výsledek je skutečně skvělý, protoţe nový herní 

prvek v hodnotě 175 000 Kč byl pořízen v září 2010 od firmy Dřevoartikl s jejich 

značnou podporou. 

Děkujeme tedy všem, kteří nám s naší činností a ţivotem pomáhají  

ať ekonomicky, personálně, tak i technicky či třeba modlitbou. Vţdyť bez Boha by se 

dílo jen stěţí dařilo. 

 

P. Michal Němeček, farář 
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Sluţby a aktivity v roce 2010 

Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole je součástí Arcidiecéze praţské  

a v duchu svého poslání nabídla veřejnosti tyto sluţby a aktivity: 

Duchovní sluţby církve, poskytované průběţně během roku: bohosluţby, přípravy 

na svátosti a udělování svátostí, duchovní doprovázení v obtíţných ţivotních situacích 

(váţná nemoc, smrt blízké osoby apod.).  

Církevní obřady spojené s udílením křtu nebo s uzavíráním církevního sňatku  

a také obřady posledního rozloučení se zesnulým. 

Duchovní péče o nemocné: farnost pravidelně zajišťovala ve spolupráci s Farní 

charitou bohosluţby pro nemocné a pravidelné návštěvy nemocných v Masarykově 

sanatoriu, v Domově seniorů a také zajišťovala pastorační návštěvy nemocným v jejich 

domácnostech. 

Evangelizační, pastorační a katechetická sluţba pro jednotlivé generace: mládeţ, 

dospělé i děti. Tato sluţba probíhala formou pravidelného vzdělávacího programu 

v menších společenstvích, zvláště pro manţelské páry a děti školního i předškolního 

věku, neboť velkou část naší farnosti tvoří právě mladé rodiny s malými dětmi. 

Kulturní a společenské akce s křesťanským podtextem, určené především  

pro širokou veřejnost: přednášky a výstavy, koncerty, společenské večery, knihovna pro 

děti i dospělé.  

Vzdělávací semináře a přednášky týkající se aktuálních společenských  

a duchovních otázek. 

Cestopisné přednášky s promítáním nabízející moţnost zejména místním lidem 

podělit se o své záţitky z cest po světě. 

Křesťanský charitativní kulturní festival Dobříšské záření - kaţdoročně v měsíci 

září. Výtěţek festivalu byl v roce 2010 věnován Charitě Starý Knín, která provozuje 

azylový dům pro matky s dětmi a stará se o nemohoucí a staré občany. Tento projekt 

byl podpořen dotacemi od Ministerstva kultury a od Města Dobříš. 



3 

 

Informační činnost - farnost vydávala svůj občasník „Tomáš“, kde se zabývala 

aktuálními událostmi. Také provozovala a průběţně aktualizovala webové stránky 

farnosti. 

Péče o památky a budovy: Farnost zajišťovala údrţbu, 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 velkou měrou také místní věřící.  

 

 

Pastorační centrum sv. Tomáše 

 

Pastorační centrum sv. Tomáše (dále PCSvT) slouţí místním lidem jiţ desátý rok  

jako dům pro setkávání všech lidí dobré vůle. PCSvT chce svým programem přispívat 

k odstraňování bariér mezi lidmi i k odbourávání předsudků vůči křesťanství, mít 

otevřené dveře pro všechny, kteří hledají duchovní hodnoty a přátelské vztahy.  

 

 

Program Pastoračního centra sv. Tomáše 

 

 PCSvT nabízí lidem program pro setkávání v malých skupinách podle jednotlivých 

generací i pro setkávání napříč generacemi při společných akcích.  

 PCSvT umoţňuje lidem ohroţeným společenskou izolací, zejména seniorům  

a maminkám na mateřské dovolené, aby mohli vytvářet přátelská neformální 

společenství a také se aktivně podílet na přípravě programů. 

 PCSvT chce svou nabídkou přednášek a diskusních večerů zvýšit zájem veřejnosti  

o duchovní, teologická, filozofická a společenská témata, o umění a kulturu. Chce tak 

přispět k větší informovanosti a vzdělanosti občanů i k jejich duchovnímu růstu.  
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 PCSvT dává lidem příleţitost smysluplně vyuţít volný čas nejen pestrou nabídkou 

různých akcí, ale poskytuje i příjemný prostor – kromě budovy PCSvT nabízí  

i dětské hřiště uprostřed zeleně na zahradě PCSvT. Kromě toho provozuje  

a nabízí veřejnosti k volnému vyuţití také tzv. „oranţové hřiště“, vybudované  

z grantu Nadace ČEZ, určené k volnému sportování a k hrám zejména pro děti  

a mládeţ.  

 Program PCSvT je přínosem také pro novou generaci: předává mladým lidem 

křesťanské mravní a duchovní hodnoty, podporuje je v dobrovolnické práci, formuje 

jejich odpovědnost a vztahy k městu i ke společnosti. Mladí lidé mají moţnost podílet 

se na přípravě programu pro děti a mládeţ a pomáhají mladým rodinám s dětmi. 

 

Organizační a personální zajištění  

 

 Statutárním orgánem obou farností je farář, který nese odpovědnost za jejich činnost 

a hospodaření.  

 Farář má k dispozici pastorační a ekonomickou radu jako poradní orgány. Část členů 

pastorační rady je volena farníky, část je jmenována farářem a část členů pracuje  

v pastorační radě z důvodu své funkce (kněz, jáhen a ředitelka Farní charity). 

Pastorační rada má celkem 14 členů. Ekonomická rada sestává z pěti osob, její 

členové jsou ustanoveni farářem. Členové pastorační i ekonomické rady vykonávají 

tuto sluţbu dobrovolně ve svém volném čase. 

 Ve farnosti pracovaly v r. 2010 také tři pastorační asistentky a od září nastoupil roční 

pastorační praxi jeden bohoslovec. Všichni (včetně faráře) jsou zaměstnanci 

Arcibiskupství praţského. Tento pracovní tým navrhoval pro pastorační radu roční 

plán činnosti farností a podílel se na realizaci tohoto plánu.  
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 Kromě zaměstnanců pracovali ve farnosti dobrovolně ve svém volném čase také 

farníci: 15 osob připravovalo duchovní a kulturní program pro jednotlivé menší 

generační skupiny, dalších 28 farníků dobrovolně zajišťovalo technický provoz 

kostelů a provoz Pastoračního centra sv. T. (úklid kostelů a PCSvT, péče o zeleň  

a o hřiště u PCSvT, prodej kníţek, hudba při bohosluţbách, vedení farní knihovny, 

příprava společenských akcí apod.), tři osoby se podílely na duchovní péči  

o nemocné v Masarykově sanatoriu (LDN) a další tři lidé pomáhali s pastoračními 

návštěvami nemocných v Domově seniorů. 

 

Program byl prezentován: ve farním občasníku Tomáš, na webových stránkách 

farnosti a na webových stránkách města, plakáty na nástěnkách Pastoračního centra 

sv. Tomáše a všech kostelů farnosti (Dobříš, Svaté Pole, Rosovice a Dlouhá Lhota), 

v místním tisku Dobříšské listy, v praţském Arcidiecézním zpravodaji, v Katolickém 

týdeníku, na radiu Proglas, elektronickou poštou farnostem vikariátu Příbram  

a místním farníkům a příznivcům farnosti a Pastoračního centra sv. T. Některé akce 

byly zveřejňovány také placeným výlepem plakátů přes sluţbu Kulturního domu 

v Dobříši. 
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Spolupráce s dalšími institucemi a neziskovými organizacemi 

 

 ŘK farnost spolupracuje s Mateřským centrem Dobříšek, které má v budově 

PCSvT své zázemí. Díky této spolupráci bylo po celý rok v provozu „oranţové hřiště“ 

u budovy Pastoračního centra sv.T., volně přístupné dětem a mládeţi. Hřiště bylo 

vybudováno ve spolupráci s Městem Dobříš a s MC Dobříšek v roce 2009 díky 

finančnímu daru Nadace ČEZ. Farnost se také podílela na financování opravy  

a nákupu nových hracích prvků na dětském hřišti „Noemova archa“ na zahradě 

PCSvT. 

 

 ŘK farnost spolupracuje s Městem Dobříš: zapojuje se do společných projektů 

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

sociálních sluţeb na Dobříšsku, účastnila se přípravy Akčního plánu pro rok 2010 

vyplývajícího z dokumentu „Komunitní plán sociálních sluţeb regionu Dobříšsko 

2008-2013“. V říjnu 2010 se zúčastnila prezentační akce, které organizovalo město 

Dobříš „Pojďme tvořit společně“. 

 

 ŘK farnost spolupracuje s Farní Charitou. V rámci sociálního projektu je řada 

farníků zapojena do činnosti této organizace, která pomáhá sociálně slabším lidem, 

dětem a zdravotně postiţeným a to napříč generacemi. V roce 2010  

se farnost aktivně podílela na organizování Tříkrálové sbírky, připravovala „Den 

nemocných“ a pravidelně se podílela na charitní péči o nemocné a nemohoucí 

v Masarykově sanatoriu a v Domově seniorů. 

 

 ŘK farnost spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi: s Farním sborem 

Českobratrské církve evangelické v Dobříši, s nímţ kaţdý rok společně organizuje 

charitativní kulturní festival Dobříšské záření, ekumenické bohosluţby  

a společenské večery, dále se skautskými oddíly v Dobříši: s dívčím oddílem 

Minehaha a s trempským oddílem Zlatý list (např. na akci betlémské světlo). 
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PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2010   

 

 DUCHOVNÍ SLUŢBY CÍRKVE 

 
Bohosluţby 

 

Pravidelné nedělní bohosluţby se konaly kaţdý týden v těchto čtyřech kostelích naší 

farnosti: v kostele sv. Petra a Pavla v Rosovicích, v kostele Nejsvětější Trojice 

v Dobříši, v kostele sv. Alţběty Durynské ve Svatém Poli a v kostele sv. Jana 

Evangelisty v Dlouhé Lhotě. Průměrná návštěvnost nedělních bohosluţeb byla: Dobříš 

200 osob, Rosovice 30 osob, Svaté Pole 40 osob, Dlouhá Lhota 25 osob. 

Bohosluţby v pracovních dnech byly pravidelně během roku - kromě července  

a srpna – takto: 4x týdně mše (1x v Domově seniorů, 1x ve Svatém Poli  

či v Rosovicích, 2x v týdnu v kostele v Dobříši), 1x za měsíc večerní mše pro mladé 

rodiče (bez přítomnosti dětí) v kostele v Dobříši, 1x za měsíc bohosluţba slova  

pro školní děti - v PCSvT a  1x týdně bohosluţba v Masarykově sanatoriu. 

Mimořádné bohosluţby během roku byly slouţeny 13x : mše pro děti a mládeţ 

k zahájení a k ukončení školního roku, bohosluţby za zemřelé na hřbitově v Dobříši  

a ve Svatém Poli, bohosluţba ke cti sv. Huberta (pro myslivce), mše se zpěvy rorátů  

(4x v adventu), vánoční bohosluţba pro děti a mimořádné bohosluţby spojené  

s oslavou Vánoc, Velikonoc a dalších liturgických slavností a svátků.  

Ekumenické bohosluţby se v uplynulém roce konaly celkem třikrát ve spolupráci  

se Sborem Českobratrské církve evangelické v Dobříši. 

 

Udělování svátostí včetně příprav 

 

Během roku 2010 byly uděleny svátosti: 1 křest dospělého (příprava průběţně během 

roku), 16 křtů dětí (příprava rodičů – 6 setkání), 10 dětí přijalo poprvé eucharistii 

(příprava - 20 setkání), 5 dospělých bylo biřmováno (příprava - 13 setkání), byly 

uzavřeny 2 církevní sňatky (příprava snoubenců -  celkem 12 setkání). 
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Duchovní soustředění a kurzy 

 

Mládeţi byla nabídnuta 2x během roku víkendová duchovní obnova (v únoru  

a v listopadu), účastnilo se jí pokaţdé 15 mladých lidí ve věku 16 – 22 let.  

Pro mladé manţele se konala víkendová duchovní obnova v březnu s účastí 10 osob. 

Adventní duchovní obnovy pro dospělé (v prosinci) se zúčastnilo 12 osob.  

Kurz pro lektory, kteří čtou při liturgii (vedla Irena Hamzová Pulicarová) absolvovalo  

12 osob z farnosti. 

V srpnu 2010 v poutním místě Králíky zorganizovala farnost týdenní duchovní obnovu  

pro manţele. Zúčastnilo se jí 24 dospělých, 32 dětí a12 dobrovolníků (z řad mládeţe), 

kteří pečovali o děti během přednášek. 

 

Duchovní péče o nemocné 

 

Péče probíhala formou návštěv nemocných v jejich domácnostech, pravidelných 

pastoračních návštěv nemocných v Masarykově sanatoriu 1x týdně (péče o cca  

30 nemocných) a také 1x týdně v Domově seniorů (péče o cca 25 osob). Tuto sluţbu 

zajišťoval kněz, 1 pastorační asistentka a 6 dobrovolníků z farnosti. 

Den nemocných (pro seniory a váţně nemocné) se konal v únoru v Pastoračním centru 

sv. T. a byl připraven ve spolupráci s farní charitou. Setkání bylo zahájeno bohosluţbou 

s udělováním svátosti nemocných, poté následoval společenský program. Účastnilo se 

ho kolem 50 osob.  

 

 

 PRAVIDELNÝ PROGRAM V MALÝCH SPOLEČENSTVÍCH 
 

V průběhu roku nabízí farnost lidem pravidelně se setkávat v tzv. malých 

společenstvích, která se scházejí pravidelně během roku (1x za týden či za měsíc). 

Kaţdá skupina si připravuje svůj vlastní program na základě vzájemné shody  

a ve spolupráci s knězem. V  loňském roce se v naší farnosti setkávalo  

v 16 skupinách celkem cca 140 osob.  
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Název společenství 
Průměrná 

účast 
Frekvence setkání 

Počet 
setkání 
za rok 

1 Klubíčko pro děti 3 a 4 roky 6 1 x týdně 23 

2 Klubíčko pro děti 5 a 6 let (předškolní) 11 1 x týdně 23 

3 Setkání pro děti 2. aţ 4. třídy 11 1 x týdně 27 

4 Setkání pro děti 5. – 7. třídy 8 1 x týdně 25 

5 Setkání pro mládeţ 14-16 let 5 1 x týdně 20 

6 Setkávání mládeţe „Spolčo“ 18 2 x měsíčně 17 

7 Setkání manţelů I 16 1 x měsíčně 10 

8 Setkání manţelů II 12 1 x měsíčně 10 

9 
Společenství mladých lidí do 30 let  
(„Odpadlíci“) 

12 1x měsíčně 10 

10 
ŢEMA -  modlitební setkání pro 
maminky (s hlídáním dětí) 

8 1 x týdně 9 

11 
Maminky s dětmi do 3 let  
(vzdělávací program pro děti) 

7 + 7 1 x týdně 23 

12 Barvička (výtvarný program pro děti) 10 1 x týdně 23 

13 Duchovní večer muţů 6 po 2 - 3 týdnech 8 

14 Setkání dříve narozených a knihovna 
(5x s přednáškou a promítáním) 

15 1 x týdně 39 

15 Chrámový sbor 16 1 x týdně 20 

16 Modlitební skupina 15 2 x týdně 46 
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 VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 

Zimní seminář „NANOVO – duchovní obnova ţivota s Kristem“  

(celkem 5 přednášek) 

Cílem semináře bylo zamyslit se nad vírou jako ţivotním postojem, který přináší do 

vztahů a potaţmo do společnosti úctu k druhému člověku i další pozitivní duchovní  

a morální hodnoty, zve ke spolupráci mezi lidmi a vede k aktivnímu zapojení člověka  

do společenského dění. Seminář probíhal od konce února do konce března 1x týdně po 

dvou hodinách. Průměrná návštěvnost jednotlivých přednášek byla 60 osob. Přednášky 

vedli odborní lektoři: P. Pavel Lev Eliáš, OFMCap., P. ThLic. Michael Špilar, P. Adrián 

Pavel Zemek, OPraem a P. Mgr. Ing. Michal Němeček. 

 

„Teologická škola“ (5 přednášek) 

Letošní „teologická škola“ navazovala na obdobný loňský seminář a nabídla farníkům 

porozumět více knihám Bible, zejména Nového Zákona. Přednášky vedl P. Mgr. Ing. 

Michal Němeček. Během roku proběhlo celkem 5 přednášek. Průměrná návštěvnost 

byla 12 osob. 

 

Tématické přednášky a diskusní večery (za rok celkem 9 přednášek) 

Náměty přednášek a diskusních večerů se týkaly aktuálních otázek rozličných oblastí 

společenského ţivota – politiky, historie, teologie, výchovy dětí aj. Průměrná 

návštěvnost byla 50 osob. 

 

Přehled přednášek v roce 2010: 

Příběh Charty 77 – o disentu s RNDr. Kamilou Bendovou, CSc – únor 

                               – účast cca 35 osob 

Křesťanská výchova dětí (PhDr. Ivana Bernardová) – únor – 30 osob 

Jaderné ohroţení v 21. století – Tomáš Chlebeček – březen – 20 osob 

Evoluce nebo stvoření?  (Mgr. Marek Orko Vácha Ph.D.) –  duben – cca 60 osob 

Večer s hostem P. Martinem Holíkem, ředitelem Radia Proglas a spoluzakladatelem 

            Tv  Noe  „O médiích, která dělají křesťané“ – září (v rámci DZ) –  45 osob 
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Úcta k posvátným předmětům – zboţnost nebo modlosluţba? (ThDr. Jan Houkal) 

                       – listopad – účast 50 osob 

Turínské plátno (Mgr. Libor Gottfried) – listopad – 80 osob 

Církev prvních staletí – křesťané jako my? (P. Mgr. Ivo Prokop) - prosinec – 50 osob 

Večer povídání s reţisérem Jiřím Strachem – prosinec – 75 osob. 

 

Cestopisné přednášky  

„Tajemství Yukatánu - o úspěchu českých potápěčů v Mexiku“ - povídání s Danielem  

                  Hutňanem – leden – 30 osob 

MAROKO – vyprávění Kristýny Dudíkové – květen – 25 osob 

JAPONSKO – večer povídání s ak. malířem Miro Pogranem – říjen – 50 osob 

„Plešivec – archeologie a mýty“ – přednáškové setkání s archeology Tomášem  

                  a Olgou  Polišenských – říjen – 60 osob 

Poutní místa Evropy - přednášky Ing. Richarda Hádka pro seniory v rámci  

                  pondělních setkávání - za rok 2010 celkem 5 přednášek, účast 20 osob. 

 
 

 KULTURNÍ AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 

 

Kulturní charitativní festival Dobříšské záření 2010  

Program festivalu: 

10. 9. Miro Pogran /Japonsko v srdci  - vernisáţ výstavy, poté společenský večer. 

Výstavu shlédlo během září cca 200 návštěvníků včetně hosta z Japonska. 

12. 9. Koncert komorní hudby -  soubor Musica Podberdensis / díla Suka, Dvořáka aj.  

          –  účast 45 osob 

17. 9. Koncert folkrockové skupiny Traband – účast 90 osob  

19. 9. Neděle pro děti: představení „Bajky“/ Studna, hry, soutěţe - cca 60 dětí s rodiči 

23. 9. Večer s hostem P. Ing. Martinem Holíkem, ředitelem Radia Proglas a spolu-

zakladatelem Tv  Noe na téma: „O médiích, která dělají křesťané“ – účast cca 40 osob 

28. 9. Koncert Dany Krausové: sefardské a jiné písně (sólový zpěv) – účast 32 osob 
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Výstavy 

Zuzana Hutňanová : SINAJ /kresby – vernisáţ výstavy – leden a únor 

Daniela Doubková: Papírové objekty – také na fotografiích L. Dvořáka - březen 

Barbora Benešová: Oheň a hora / grafika – duben a květen 

Výtvarné práce dětí – MC Dobříšek - červen 

Miro Pogran: Japonsko v srdci / obrazy – září 

Salcmani - výtvarná díla bratří Salcmanů – říjen  

Můj patron - výstava dětských prací -  listopad 

Lucie Holíková: Pod dotekem andělů /obrazy a grafika – prosinec 

 

Koncerty 

Koncerty se konaly většinou v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, byly otevřené 

veřejnosti, průměrná návštěvnost byla 40 osob. 

Malý koncert tříkrálový – Dobříšský chrámový sbor – v PCSvT - leden 

Muzejní noc – kytarový koncert v kostele: Milada Karez a David Orel - květen 

Varhanní hudba (Slávek Vtípil, Marie Pincová) a výstava obrazů Miro Pograna v rámci 

dobříšských Májových slavností - květen 

Koncert „zámecké duo“ – v kostele NT - srpen 

Koncert komorní hudby -  soubor Musica Podberdensis /Suk, Dvořák, Händel aj.  

                                      – září (v rámci DZ) 

Koncert folkrockové skupiny Trabant – září (v rámci DZ) 

Koncert Dany Krausové: sefardské a jiné písně (sólový zpěv) – září (v rámci DZ) 

Koncert Laudate Dominum – varhany a zpěv/ Lucie Nováková a Lada Leníčková 

v kostele ve Svatém Poli - říjen 

Adventní koncert - soubory Puellae cantantes a Syrinx z Litoměřic 

Zpívání u jesliček - koledy 

 

Modlitba pro město  

Jde o otevřenou nabídku duchovního programu pro veřejnost: programem je společná 

modlitba (vyjadřovaná symbolickými předměty) za lidi ţijící v našem městě, na níţ 

zveme „věřící“ i „nevěřící“. Večer je doprovázený hudbou. V roce 2010 se tato akce 

konala v dubnu a v říjnu (celkem 2x), průměrná návštěvnost byla 35 osob. 
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 SPOLEČENSKÉ AKCE 

 

Společenské večery 

Za účasti členů katolické i evangelické farnosti se uskutečnily v lednu a v září, průměrná 

návštěvnost byla 90 osob (mládeţ i dospělí). 

 

Přátelské setkání při kávě po nedělní eucharistii (agapé) 

Konalo se 1x měsíčně v Pastor. centru sv. T., průměrná návštěvnost byla 50 osob. 

 

Svátek sousedů 

V květnu jsme se přidali k mezinárodní akci „svátek sousedů“. Tohoto přátelského 

neformálního setkání s lidmi ţijícími v okolí Pastoračního centra sv. T., se účastnilo 

přibliţně 25 osob. 

 

Adventní setkání  

je kaţdoročně určeno jako poděkování všem těm ve farnosti, kteří se dobrovolně  

a nezištně podílejí na zajištění provozu farnosti, starají se pravidelně o provoz kostelů, 

tvoří technické zázemí PCSvT nebo se podílí na vedení jednotlivých programů. Setkání 

se konalo v listopadu s účastí 31 osob. 

 

 

 POUTĚ A VÝLETY 
 

Výlet do Kladrub, Stříbra a meditační zahrady u Plzně - v květnu - účast cca 60 osob. 

Výlet rodin s dětmi na Plešivec – v říjnu – účast cca 35 osob. 

Pouť ke sv. Anně u Rosovic – v červenci - účast cca 110 osob 

Poutní bohosluţby byly slouţeny během roku také v přilehlých obcích: Rybníky, Druhlice, 

Daleké Dušníky, Lhotka, Stará Huť a Budínek. 
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 AKCE PRO DĚTI, MLÁDEŢ A RODINY 
 
 

Karneval pro děti – leden -  účast cca 40 dětí a 20 dospělých 

Velikonoční piknik mládeţe – březen - účast cca 20 mladých lidí 

Výlet s dětmi na výstavu „Planeta Země“ v Národním Muzeu v Praze – duben - 9 osob 

První svaté přijímání – v lednu a v červnu – celkem 10 dětí  

Odpoledne pro děti na závěr školního roku (hry a táborák) – červen -  14 dětí 

Indiáni – pětidenní akce tatínků s dětmi – červen -  účast 24 otců a 55 dětí  

Duchovní soustředění pro manţele v Králíkách s programem pro děti – 24 dospělých,  

         32 dětí a 12 mladých lidí, kteří připravovali program pro děti 

Letní putování mládeţe po křivoklátských lesích – účast 6 osob  

Neděle pro děti v rámci festivalu Dobříšské záření (hudební program, soutěţe)   

          – září - účast cca 120 osob 

Výlet s dětmi do Staré Huti – říjen – účast 11 dětí a 3 dospělí. 
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KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2010  

 

Leden 
 6. 1. Malý koncert tříkrálový – Dobříšský chrámový sbor – v PCSvT 
16. 1. Tajemství Yukatánu – Daniel Hutňan 
22. 1. Ekumenická bohosluţba – v PCSvT 
22. 1. Zuzana Hutňanová – SINAJ /kresby – vernisáţ výstavy a společenský večer 
 
Únor 
7. 2.   Karneval pro děti 
10. 2. Příběh Charty 77 – o disentu s RNDr. Kamilou Bendovou, CSc. 
13. 2. Den nemocných – v PCSvT 
21. 2. Křesťanská výchova dětí – přednáška - PhDr. Ivana Bernardová  
23.2.  Seminář NANOVO: Otevřít oči pro Boha (P. Mgr. Ing. Michal Němeček) 
 
Březen 
2.3.    Seminář NANOVO: Mám naději připravenou v nebi (Pavel Lev ELIÁŠ, OFMCap.) 
3. 3.   Přednáška: Jaderné ohroţení v 21. století – Tomáš Chlebeček 
6. 3.   Výstava -  Daniela Doubková: Papírové objekty  
9.3.    Seminář NANOVO: Modlitba za osvobození a uzdravení (P. ThLic. M. Špilar) 
16.3.  Seminář NANOVO: Rozhodnutí pro Krista (P. Mgr. Ing. Michal Němeček) 
23.3.  Seminář NANOVO: Cesta pokoje (P. Adrián Pavel Zemek, OPraem.) 
27. 3.  Kurz pro lektory (Irena Hamzová Pulicarová) 
31. 3.  Ekumenická bohosluţba 
 
Duben 
1.4. - 5.4. Velikonoční bohosluţby 
5. 4. Velikonoční odpolední piknik pro mládeţ 
7. 4. Mgr. Marek Orko Vácha Ph.D.: Evoluce nebo stvoření? – přednáška a diskuse 
14. 4. Schůzka o interiéru kostela – pro veřejnost – v kostele 
16. 4. Modlitba pro město 
17. 4. Výlet s dětmi (4.-6. tř.) do Prahy na výstavu „Planeta Země“ v Národním Muzeu 
21. 4. Teologická škola  - přednáška  
25. 4. Vernisáţ výstavy „Oheň a hora“ / grafika Barbory Benešové  
28. 4. Teologická škola  
 
Květen 
5. 5.  Cestopisná přednáška „Maroko“ – povídání s Kristýnou Dudíkovou 
8. 5.  Farní výlet do Kladrub, Stříbra a meditační Hruškovy zahrady u Plzně 
12. 5. Teologická škola 
15. 5. Svátek sousedů 
15. 5. Muzejní noc – kytarový koncert v kostele: Milada Karez a 8 letý David Orel 
12. 5. Teologická škola 
22. 5. Výstava obrazů Miro Pograna, varhanní hudba (Slávek Vtípil, Marie Pincová) 
v rámci Dobříšských májových slavností 
26. 5. Teologická škola 
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Červen 
20. 6. Návštěva biskupa Václava Malého u příleţitosti biřmování 
24. 6. Odpoledne pro děti, táborák 
 
Červenec a srpen 
30. 6. – 6. 7. „Indiáni“ – farní akce pro tatínky s dětmi 
25. 7.           Pouť ke sv. Anně 
14. – 21. 8.   Exercicie pro manţele – v Králíkách 
21. – 28. 8.   Letní putování mládeţe? 
22. 8.            Koncert „zámecké duo“ – v kostele NT 
 
Září 
KULTURNÍ CHARITATIVNÍ FESTIVAL DOBŘÍŠSKÉ ZÁŘENÍ: 
10. 9. Miro Pogran /Japonsko v srdci  - vernisáţ výstavy, poté společenský večer 
12. 9. Koncert komorní hudby -  soubor Musica Podberdensis / díla Suka, Dvořáka aj. 
17. 9. Koncert folkrockové skupiny Traband.   
19. 9. Neděle nejen pro děti: divadelní představení „Bajky“ souboru Studna, hry 
23. 9. Večer s hostem P. Martinem Holíkem, ředitelem Radia Proglas 
          a spoluzakladatelem Tv  Noe  - o médiích, která dělají křesťané 
28. 9. Koncert Dany Krausové: sefardské a jiné písně (sólový zpěv) 
 
Říjen 
6. 10.  Prezentace farnosti na akci města „Pojďme tvořit na hřiště“. 
6. 10. JAPONSKO – povídání s ak. malířem Miro Pogranem o jeho pobytu v Japonsku 
10.10. Laudate Dominum – varhany a zpěv/ L. Nováková a L. Leníčková  –ve Svatém Poli 
15.10. Modlitba pro město 
16. 10. Výlet s dětmi do Staré Huti 
17.10. Misijní neděle – setkání s arcibiskupem Dominikem Dukou 
23. 10. Vernisáţ výstavy / výtvarná díla bratří Salcmanů. 
27. 10. „Plešivec – archeologie a mýty“ – přednáška archeologa Tomáše Polišenského 
28. 10.  Výlet rodin na Plešivec 
 
Listopad 
7. 11. Bohosluţba ke cti sv. Huberta, patrona myslivců 
10. 11. Jan Houkal: Úcta k posvátným předmětům – zboţnost nebo modlosluţba? 
21. 11. Vernisáţ výstavy dětských prací „Můj patron“ a agapé 
24. 11. Mgr. Libor Gottfried: Turínské plátno 
29. 11. Adventní setkání s pomáhajícími ve farnosti 
 
Prosinec 
1. 12. P. Ivo Prokop: Církev prvních staletí – křesťané jako my? 
8. 12. Večer povídání s reţisérem Jiřím Strachem 
11. 12. Adventní koncert souborů Puellae cantantes a Syrinx z Litoměřic 
18. 12. Adventní modlitba – přednáškové a modlitební setkání 
19. 12. Vernisáţ výstavy „Pod dotekem andělů“ – obrazy a grafika Lucie Holíkové 
26. 12. Zpívání koled u jesliček 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 
 
Administrativně spravujeme dva právní subjekty (ŘK farnost Dobříš a ŘK  farnost Svaté 
Pole) s odděleným účetnictvím a kaţdá má svá „střediska", tedy místa, ke kterým  
se vztahuje účetnictví. Tabulka zahrnuje obě farnosti i všechny obce, které  
do správy těchto farností spadají. 
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Komentář k tabulce 

 

Výdaje 

Nechali jsme vypracovat odborný posudek statika na kostel a na ohradní zeď  
ve Svatém Poli za cca 50 tis. Kč. Na faře ve Svatém Poli jsme vyměnili polovinu 
střechy. Náklady byly kryty z dotací Středočeského kraje a Ministerstva kultury a na 
opravě jsme se museli také spolupodílet. Zároveň se podařilo připojit faru na vodovodní 
řad. 

Materiál – šlo hlavně o nákup kancelářských potřeb, čisticích prostředků, věcí  
na bohosluţby, knih, novin a časopisů. 

Provoz auta - benzin, údrţba a opravy - je rozpočítán na 4 díly. 

Opravy budov – zahrnují opravu části střechy kostela v Dobříši, novou podlahu  
a vymalování kostela v Rosovicích. Všechny opravy byly hrazeny z darů. 

Odeslané sbírky a dary – patří sem jak sbírky vyhlášené diecézí, tak i dar farnosti  
na odstranění následků povodní. 

Půjčka - záporná částka ve sloupci „půjčka“ představuje spolupodíl a úroky na dotaci 
opravy kostela ve Svatém Poli, realizované v roce 2009.  

 
 

Příjmy 

Dary jednorázové - zahrnují dary od fyzických a právnických osob na charitativní účely, 
na sbírky vyhlášené diecézí a také dary na opravu kostelů a na provoz Pastoračního 
centra sv. T. 

Dotace od obcí – zahrnují dotaci od města vázanou na opravu střechy kostela 
v Dobříši a dotaci z Fondu sportu, kultury a volného času Města Dobříše na kulturní 
akce při Pastoračním centru sv. T. (včetně kulturního festivalu Dobříšské záření). 

Dotace od státu - zahrnují dotaci z Ministerstva kultury na charitativní kulturní festival 
Dobříšské záření 2010. 

Ostatní příjmy – jde především o vyplacení pojistné události za zimní pohromu  
na střeše kostela v Dobříši. 
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PODĚKOVÁNÍ  

 

Děkujeme všem firmám, organizacím i jednotlivcům, kteří nám v roce 2010 

poskytli finanční, materiální a další pomoc či jiným způsobem nás podporovali 

v uplynulém roce. Velký dík patří zvláště těmto sponzorům:  

 

Město Dobříš  

Ministerstvo kultury  

Ministerstvo zemědělství - SZIF 

Středočeský kraj 

Obec Svaté Pole 

Obec Daleké Dušníky 

Obec Dlouhá Lhota 

Arcibiskupství praţské 

Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld 

Firma ESSE Praha 

OSKA s r. o. Praha  

Firma Opravy církevních staveb, Ing. Pavel Polák 

Firma Doosan Bobcat Manufacturing 

Firma Letizia  

Mateřské centrum Dobříšek 

Vodohospodářská společnost Dobříš 

Sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši 

Farní charita Dobříš 
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PLÁNY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ  
 
Chceme svým programem i v dalším období doplnit kulturní nabídku našeho města  

o akce prezentující křesťanské duchovní hodnoty. Chceme podporovat všechny 

generace: pomáhat mladým lidem hledat trvalé ţivotní hodnoty, poskytnout prostor 

seniorům, aby přes své moţné osamění našli přátelské obohacující společenství. 

Svým programem budeme dále podporovat společenství rodin s dětmi a vytvářet 

program pro maminky starající se o děti. 

V plánu je také péče o prostory, kde je projekt realizován: chtěli bychom dokončit 

opravu střechy kostela v Dobříši a v budoucnu vyřešit i jeho - v současné době 

nevyhovující - interiér. Věříme, ţe se podaří opravit i střechu fary ve Svatém Poli  

a uskutečnit i další potřebné opravy. 

 

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Římskokatolická farnost Dobříš 

Na Nábřeţí 1650, 263 01 Dobříš 

tel. 318 521 677 

E-mail: pcstomas@volny.cz 

Webové stránky: www.farnostdobris.cz 

Statutárním zástupce: do 30. 6. 2011 farář P. Mgr. Ing. Michal Němeček 

    od 1. 7. 2011 P. ThDr. Krzysztof Drzazga 

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

IČO: 47067829 

 

Římskokatolická farnost Svaté Pole 

Bankovní spojení: 172232342/0600 

IČO: 70133051 

 
 
Zpracovala: Ing. Ludmila Musilová 

Schválil: Mgr. Ing. Michal Němeček, farář ŘKF Dobříš a Svaté Pole 
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