
VĚSTNÍK ČCE DOBŘÍŠ A HOŘOVICE
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Milé sestry,milí bratři.
Po prázdninovépauze vás vítámeudalšího vydání věstníku anovinek ze života našeho sboru.

◦
Z jednání staršovstva
• Investiční akce – rekonstrukce v Hořovicích

◦ V červnu proběhlo setkání s nízkoprahovým centrem ohledně financování rekonstrukce
◦ Dohoda je, že Charita Starý Knín požádá o grant a jeho prostřednictvím bude rekonstrukce

zafinancována 260 000,- Kč za projekt uhradí sbor ČCE v rámci povinné spoluúčasti
v grantové žádosti

◦ Projekt rekonstrukce je k nahlédnutí v případě zájmu
• Investiční akce – bezbariérový vstup do kostela v Dobříši

◦ Staršovstvo považuje za velmi důležité vrátit se k podrobnější diskusi a vymyslet, jakým
způsobem tuto stavbu uskutečnit a financovat

◦ Výjezdní zasedání staršovstva
◦ Věnovali jsme se především diskusi o tom, kde jsme a kam jako sbor směřujeme, a jak

do těchto debat zapojit celý sbor
◦ Budeme vás dále informovat, jakým způsobem bude celosborová diskuse probíhat

• Pozemky a nemovitosti sboru
◦ Sbor vlastní pozemky i mimo území Dobříše, o něž je třeba se starat: Jde o pozemky

v Příbrami, v Rybníkách a u Krásné Hory
◦ V současnosti je třeba vyřešit stromy v havarĳním stavu na pozemku v Příbrami a výměnu

pozemku v Rybníkách
• Provozní záležitosti

◦ Uskutečnila se koupě nového sporáku do kuchyňky na Dobříši
◦ Proběhla oprava dvou polí plotu na Dobříši a natření jeho dalších částí
◦ Na jaře proběhne brigáda na uspořádání archivu v Hořovicích
◦ Uvažujeme o výměně osvětlení v kostele na Dobříši
◦ Řešíme rozvod teplého vzduchu v kostele – proběhne schůzka s topenáři

• Komunikace na venek
◦ Jana Ulrichová připravila nové stránky sboru. V říjnu se uskutečnila schůzka k případným

úpravám a nalezení optimální podoby. Nové stránky budou spuštěny do konce roku.
◦ FB – Naďa bude zveřejňovat události a nejdůležitější aktuality ze života sboru
◦ Zvažujeme, zda a v jaké podobě uveřejňovat kázání bratra faráře v online prostoru
◦



AKCE SBORU ASENIORÁTU

Ekumenická bohoslužba Kunclův mlýn

Sborový výlet do Tábora, Soběslavi a Chýnovských jeskyní



Noc kostelů

Dobříš

V rámciNoci kostelů naDobříši vystoupil sborLuckyVoiceBand a byla instalována výstava japonských
tušovýchmaleb panaRudolfaMěřínského.

Hořovice

VHořovicích byla instalována výstava o židovskéhistorii „Chachacha zasmál seMordekaj“ s úkoly
promladší a starší děti i dospělé.
Proběhla přednáškaTobiáše Smolíka oprůzkumua záchraně hliněných synagog vMaroku.
Na závěr vystoupilaPražská jidiš kapela.



Hořovice - srpen

V rámci každoroční pouti a společenské akce Porciunkule jsme otevřelimodlitebnupro návštěvníky, kteří
mohli shlédnout fotografickouvýstavu
Střípky zNewYorku aChicaga
autorů JanyUlrichové a LadislavaZvolánka.

Výstavu jemožné shlédnout do konce rokupo bohoslužbách nebo na požádání.
(Více zde: https://synagoga.webnode.cz/products/stripky-z-new-yorku-a-chicaga-vystava-pri-porcinkuli)

Děti a mládež
V létě proběhl rodinný pobyt v Čími.

Věnovali jsme se biblické knizeNehemĳáš a obnově hradeb kolem Jeruzaléma.
Pravidelné shrnutí dne probíhalo tentokrát prostřednictvím rozhovoru redaktora přímo sNehemĳášem
v „ŠušuTV“.
Novinkou byly ranní rozcvičky a zapojenímládeže při tvorbě programupromenší děti. Ztvárnili úvodní
divadlo a pomáhali hlavnímvedoucímpři hrách.
Vneděli ráno proběhla i bohoslužba s názornýmkázáním.
Termín pro příští rok je 1. – 7. 7. 2023.



Vodácký tábor na Hronu

Tábor byl organizovanýYMCAKlatovy (Název je historický, členové jsou rozptýleni po západních
a středníchČechách. Jádro tvoří část rodinyZvolánkových). Účastnila se ho řadadětí ze sboru.
Moc se povedl.
Víkendovka pro mládež

Nejstarší děti ze sboru 12 +prožili společný čas o víkenduna faře. Diskutovaly, četly z Písma i hrály různé hry
venku i na faře. Děkujeme bratru faráři za připravenýprogram.

Instalace bratra faráře Michala Šourka

Vzáří proběhla slavnostní intalace našeho nové bratra farářeMichala Šourka.
Děkujeme bratru faráři Jardovi Pecharovi z Bráníka za vedení bohoslužeb.



Osobní představení bratra Michala Šourka

Vyrůstal jsemv evangelickém sboru vNejdku, kde byl farářemmůj otec Bláža Šourek.
Nejdecký sbor založili po 2. světové válce reemigranti ze Slezska,mnozí z nich s výraznoupietisticko-
probuzeneckou zbožností. Tamne odmalička obklopovala a formovala.
Pomaturitě na gymnáziu vKarlovýchVarech jsem studoval teologii naKomenského evangelické
bohoslovecké fakultě v Praze a s jednoročnímhostovánímnaKatechetischesOberseminar v německém
Naumburku.
Do farářské služby jsemnastoupil na podzim1989 vDolní Bělé.
Po roce a půl jsempřĳal pozvání k práci vYMCAadeset let jsempůsobil jako sekretář české a později
evropskéYMCA, se zaměřenímnaprogramy a vzdělávání spolupracovníků.
Od roku 2007 opět pracuji jako farář na sboru, působil jsemvNejdku a na pražskémChodově. Posledních
deset let jsembyl také kaplanemEvangelické akademie Praha (církevní střední školy na Spořilově).
MojemanželkaAnna je kaplankouvpaliativním týmuVšeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Mámepět dětí (ve věku 17-31 let), čtyři syny a jednudceru.
Na obecenství a službu vdobříšském sboru se velmi těším.

Chleba pro Prahu

Proběhla v letním/podzimnímobdobí dvakrát. Za organizaci děkujemeElenceZábojové, JanuKreisengerovi,
a také všem, co přispěli potravinami.

Lidé ve sboru

23. října pokřtila sestruKatku Semilskou sestra kurátorkaKateřinaVojkůvková.
Záznammožno shlédnout na níže uvedenémodkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=AjiVxJSsxXo
Vnedožitých devadesáti letech zemřel náš bratr FrantišekHouba. Rozloučení proběhlo v rodinnémkruhu.
Narodila seAnežkaRysová a JonášKopunec. Gratulujeme a vyprošujemeBoží požehnání dětem i jejich celým
rodinám.
Devadesáté narozeniny oslavila sestraStanislavaOndráková. Gratulujeme!



Budoucí akce
Dobrotrh 22. 4. 2023

Kdo se chce ucastnit Dobrotrhu,musí si do konce listopadu rozmyslet co bude nabízet, kolik toho bude, jaký
typdarudodá, způsobprodeje, případně zmapovaní nákladů.
Kontaktujte s touto informací sestru Jitku Jemelkovou. (jitka.kutilova@gmail.com) tel.: 732 990 060
Výtěžekbude věnovánnapořízení nových varhandokostela.

Vánoční hra

Budeme ji hrát 18. 12.2022 od 10.30 naDobříši a generální zkouška proběhne 17. 12. 2022 v 17h vHořovicích.
ZkouškyproběhnounaDobříši pod vedenímLenkyBaštové a Petry SofieHaken.
Zkoušce bude věnováno odpoledne další víkendovky s dětmi – tj. 3.12. 2022.

Víkendovka pro starší děti a mládež se koná od 2.12. do 4.12

Adventní věnce

Výroba adventních věnců se uskuteční 25.11. od 16.30 na faře. Uvítámedovezení chvojí na jejich výrobu!

Třicátníci aneb setkáni střední generace

Setkáváme se pravidelně jednouměsíčně. Setkání vždyhostí jedna rodina.
Další setkání se uskuteční v pondělí 28.11. od 19,30 uGnojků vMníškupodBrdy, Řevnická 1350

PODĚKOVÁNÍ

Lence Baštové za zpracování fotoknihy za uplynulé dva roky.
JaněUlrichové za přípravunovéhowebuČCEDobříš.
RicharduHonsovi za organizaci brigády natření plotu.
BřetislavuČechmánkovi za zajištění výroby jednohopole plotu.

Varhany na Dobříši
Se zármutkemoznamujeme, že naše varhany v kostele naDobříši nás nadobro opustily. Jsou neopravitelné
a před námi stojí úkol pořídit nové.
Cena nových varhan bude nejméně 130 tisíc korun. Na jejich pořízení bude vypsána archová sbírka a na tento
účel půjde také výnos zDobrotrhu.



Komunikace
MámenaplatforměWhatsAppněkolik skupin, přes které je rychlejší domluva ohledně aktuálního dění
ve sboru i jinde:

• ČCE Dobříš - všichni ze sboru
• Dětské biblické programy:

◦ Dorost ČCE dobříš - mládež
◦ Nedělka - vyučující nedělní školy

Pokud chcete do některé skupiny přidat, kontaktujte prosím Katku Vojkůvkovou. Ideálně přes WhatsApp.

Služba u sluchátek

Uvítáme službuu sluchátek, která využívají členové sboru, aby lépe slyšeli přenos bohoslužby a kázání. Je to
jednoduchá služba, která vyžaduje dbát o správné nabití a asistovat při používání.Máte-li o tuto službu zájem
(může imládež), hlaste se uLenkyBaštové.

Máte-li cokoliv, s čímbyste se chtěli na nás obrátit, neváhejte nás oslovit osobně v kostele, na faře, či emailem
sprosbou, dotazem, podnětem, kterýmbychomseměli zabývat.
Můžete si vybrat jakoukoliv presbyterku či presbytera. PokudbyVáš podnět zůstal bez odezvy, obraťte se
prosímna sestruPetru SofiiHaken.

Děkujeme vám.
Na další zpravodaj se můžete těšit opět po schůzi staršovstva.

 


