
VĚSTNÍK ČCE DOBŘÍŠ A HOŘOVICE

LEDEN 2023

Milé sestry, milí bratři. Zdravíme vás u prvního Věstníku v novém roce 2023 a novinek ze života našeho sboru.

Z jednání staršovstva

• Investiční akce – rekonstrukce v Hořovicích
◦ Michal Šourek mluvil se synodní radou. Nejprve je potřeba projednat záměr rekonstrukce a pak

následuje další jednání. Záměr se předloží v lednu. Za měsíc pak bude další jednání.
◦ Michal Š. a Katka domluví s charitou další kroky ohledně podepsání smlouvy ohledně realizace

rekonstrukce.
Projekt rekonstrukce je k nahlédnutí v případě zájmu

• Investiční akce – bezbariérový vstup do kostela v Dobříši
◦ Stále zůstává v rovině záměru. Michal Ulrich zjistí prostřednictvím církve možnosti financování.
◦ Staršovstvo považuje za velmi důležité a nutné vrátit se k podrobnější diskusi a vymyslet, jakým

způsobem tuto stavbu uskutečnit a financovat.
◦ Pokud byměl někdomožnost a kapacitu se zapojit a podílet se na rozvíjení tohoto záměru, obraťte se

prosím na členku či člena staršovstva.
• Rozvoj a další směřování sboru

◦ Na lednovém staršovstvu jsme se znovu zamýšleli nad tím, jaké klíčové oblasti vnímáme jako podstatné,
kterým je potřeba věnovat pozornost a hlouběji je rozpracovat a promyslet.

◦ Staršovstvo rozhodlo, že do diskuse nad směřováním sboru chce zapojit všechny členky a členy sboru,
kteří mají zájem se na úvahách podílet. Zároveň vás chceme ujistit, že to v žádném případě není
povinnost, ale možnost, jak sdělit, co je pro vás podstatné a jaké oblasti sborového, duchovního,
osobního života byste chtěli každý za sebe rozvíjet.

◦ První kolo diskuse se sborem proběhne ve třech oddělených skupinách následovně:
27. – 29. 1. Mládež – víkendovka – sraz v pátek mezi 18:00 – 19:00h
15. 2. Setkání seniorů 14:00 h – na faře
20. 2. Střední generace - Třicátníci 19:30h - na faře

◦ Druhé kolo diskuse bude následovat v rámci sborového shromáždění dne 19.3.2023
◦ Sborové shromáždění proběhne po bohoslužbách na faře a součástí bude káva a lehké občerstvení,

abychomměli dost sil na společnou diskusi ohledně dalšího směřování sboru. Diskutovat budeme
tentokrát při kávě a drobném občerstvení, abychomměli dost sil na inspirace a nápady a naslouchání
druhým. Po povinné části shrneme výstupy z menších skupinek střední generace, seniorské generace
a mládeže a bude prostor pro zapojení i pro všechny z vás, kteří se nebudete moci diskuse
ve skupinkách zúčastnit.



◦ Počítejte tedy prosím s delším časem letošního sborového shromáždění a vyhraďte si dostatek času
a prostoru pro nápady a náměty.

• Pozemky a nemovitosti sboru
◦ Dobříš
◦ Michal Šourek naměstské úřadě v Příbrami zjistil, že stromy, které jsou v havarijním stavu jsou na

pozemcíchměsta a nikoliv sboru – dále tedy bude již řešit město Příbram
◦ Hořovice

◦ Láďa Zvolánek provede svépomocí rozvod teplého vzduchu
◦ Archiv – nutno uspořádat brigádu na vytřídění a skartaci – termín na jaře bude včas upřesněn
◦ Nízkoprah postupně uklízí zahradu

◦ Dobříš
◦ Zahrada –Michal Š. zjistí na MÚDobříš, zda je možno pokácet túje, které by posléze pokácel Jan

Bašta
◦ Úklid listí zajistili klienti a klienty od Noemi Trojanové, kteří jsou za práci vděční a slouží jim jako

forma terapie, cena za jejich práci byla 700,- Kč
◦ Halogenové osvětlení v kostele – zajistí Petr Semilský
◦ Klubovna promládež – budeme konzultovat s mládeží, jaké by uvítali uspořádání a jak by se mohli

na rekonstrukci podílet. Je zadán projekt na úpravu klubovny: vybourání oken, umístění
sprchového koutu a zvýšení podlah, aby nešel chlad od země.

• Finance
◦ Podali jsme žádosti o grant naměsto Dobříš na kulturní akce a celoroční činnost
◦ Sbírka na nové varhany
◦ Sbírka vyhlášena a potrvá do Dobrotrhu
◦ Stěhování starých varhan – je v řešení, jak je přestěhovat dolů
◦ Stěhování nových varhan je v ceně dopravného
◦ Lukáš Vendl dá inzerát na staré varhany – pokud byste věděli o zájemci, dejte vědět Lukášovi

• Komunikace směrem k veřejnosti:
◦ Máme nový web, pod vedením Jany se uskuteční školení na jeho správu, pokud by se chtěl/a někdo

další s webem naučit, dejte vědět komukoliv ze staršovstva
◦ FB – Naďa bude komunikovat události a nejdůležitější aktuality ze života sboru
◦ Online přenos bohoslužeb – z Hořovic.
◦ Na web/youtube dáme záznamy (MP3 - modlitba, čtení, kázání).
◦ Sledujte (odebírejte) sborový youtube kanál, kde je několik záznamů: https://www.youtube.com/
@ccedobris1787



Sborové akce

Proběhlé

• Výtvarné odpoledne - v neděli 13. 11. 2022

AKCE SBORU A SENIORÁTU



• Adventní věnce – pátek 25. 11. 2022

• Otevřený kostel v Hořovicích 27. 11. – součást městské adventní akce
• Babinec – Tvoření s Noemi v Rukama Nohama – 30. 11. 2022



• Víkendovka 2. – 4. 12. 2022 vzhledem k nemocnosti dětí proběhla nakonec jako dívčí setkání a v sobotu
odpoledne zkouška divadla. Děkujeme bratru faráři a Lence Baštové za přípravu a zkoušku divadla.

Vánoční hra

17. 12. Hořovice 17:00 hod.





Štědrovečení bohoslužba
• 24. 12. 2022 v 15:00 hod., kostel Dobříš

Budoucí akce sborové a ekumenické
18. ledna 14:00 h - Setkání seniorů

20. ledna 19:30 h - Ekumenická bohoslužba–
◦ Pastorační centrum sv. Tomáše – káže bratr farář Michal Šourek

23. ledna 20:00 h – Třicátníci
◦ Stříbrná Lhota u Kučerů

27. – 29. ledna Víkendovka promládež
◦ Sraz mezi 18:00 – 19:00 h v pátek na faře
◦ součástí bude diskuse nad rozvojem a dalším směřováním sboru – podnětech a potřebáchmládeže

1. února – Ekumenické modlitební setkání
◦ Mníšek pod Brdy u Vojkůvků

2. února – Staršovstvo
15. února 14:00 h – Setkání seniorů
20. února 19:30 h – Třicátníci

◦ Fara Dobříš
◦ součástí bude diskuse nad rozvojem a dalším směřováním sboru, podnětech a potřebách každého z vás

a vašich rodin
26. Února 13:00 – Výtvarné odpoledne

◦ Drátování – pro všechny generace
15. března – Setkání seniorů

◦ součástí bude diskuse nad rozvojem a dalším směřováním sboru, podnětech a potřebách každého z vás
19. března - Výroční sborové shromáždění

◦ Proběhne na faře formou společného lehkého oběda a kávy
◦ Součástí bude diskuse o dalším rozvoji sboru, kde bude prostor pro zapojení všech členů a členek

sboru, tj. i všech generací
◦ Vítáme podněty i od těch, kteří nemají prostor se více zapojit do života sboru – rádi bychom věděli, jak

sbor vnímáte a co je pro vás důležité a podstatné
2. dubna Pouť za Samem - Dobříš – Rybníky
6. dubna 18:00 h Sederová slavnost
7. dubna - Velkopáteční bohoslužba
22. dubna - Dobrotrh

◦ Je možné se přihlásit k tvorbě výrobků, které se budou prodávat. Výtěžek půjde na dobročinné účely a
činnost sboru.

27. května - Sborový výlet
2. června - Noc kostelů



10. června – Ekumenická bohoslužba na Kunclově mlýně
1. – 7. července - Rodinný pobyt v Čími.

Dobročinnost

◦ Chleby pro bezdomovce budou v roce 2023 v těchto termínech: 27. 4., 21. 6., 20. 9. 2023

Lidé ve sboru:
Konfirmace– uvažujeme o konfirmační přípravě nejstarších dětí. Bratr farář s nimi prodiskutuje jejich
možnosti na víkendovce v roce 2023.

Výzvy do sboru
Kompostér - hledá se někdo zručný, kdo by rád kompostér na zahradě stloukl z prkének, které zajistí Láďa
Zvolánek
Babinec– hledá se žena, která by ráda svolávala Babinec a podílela se na tvorbě jeho programu. V minulosti
měla na starosti Andrea Kučerová z Mníšku, která již nemá kapacitu či Katka Vojkůvková. Nyní nám schází
žena, která by ráda tuto akci zase oživila a starala se o to, aby se ženy ve sboru scházely. Hlaste se u kohokoliv
ze staršovstva.

PODĚKOVÁNÍ

◦ Lence Baštové, Michalu Šourkovi a Petře Sofii Haken za přípravu a nácvik Vánoční hry.
◦ Katce Vojkůvkové za letošní Krabice od bot.
◦ Všem dárkyním a dárcům, kteří věnovali krabice od bot.
◦ Noemi Trojanové za organizaci babince a adventní věnec.
◦ Igorovi za službu u sluchátek

Komunikace

Máme na platformě WhatsApp několik 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 prosímKatkuVojkůvkovou. Ideálně přesWhatsApp.

Máte-li cokoliv, s čím byste se chtěli na nás obrátit, neváhejte nás oslovit osobně v kostele, na faře, či emailem
s prosbou, dotazem, podnětem, kterým bychom se měli zabývat.
Můžete si vybrat jakoukoliv presbyterku či presbytera. Pokud by Váš podnět zůstal bez odezvy, obraťte se
prosím na sestruPetru SofiiHaken.


