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Milé sestry a milí bratři, vítejte u květnového čísla věstníku  
našeho sboru. Léto se nám blíží a s ním i řada událostí sborových  
i ekumenických. Staršovstvo se sešlo 26. května a najdete zde  
i hlavní body z tohoto jednání. Stále jsou tu výzvy k zapojení  
a pomoci, tak uvítáme i vaši pomocnou ruku ke společnému dílu. 
 
Z jednání staršovstva 

· proběhlo vymalování fary a farářského bytu a úprava 
podlah pro rodinu Šourkových  

· rekonstrukce synagogy v  Hořovicích - návrh kanceláře ing. arch. Křivan byl 
akceptován - cena je dle předpokládaného rozsahu výše rekonstrukce obvyklá - 
ohledně dalšího postupu pro získání grantu na rekonstrukci proběhne jednání s 
neziskovou organizací přímo v Hořovicích ve čtvrtek 9. 6. 2022 - pak bude 
rozhodnuto o dalším postupu 

· oprava plotu u sborové zahrady - vzal si na starosti Břetislav Čechmánek a Richard 
Hons - děkujeme 

· akce - Noc kostelů, pobyt v Čími, sborový výlet  
· navrhujeme nahradit halogeny v kostele na Dobříši  

LED světly. 
· Marta Hejzlarová navrhuje udělat z garáže farářovu 

kancelář/klubovnu. Zatím bez rozhodnutí, zvažujeme 
jako možnost pro nového faráře. 

Ekumenická bohoslužba proběhla za hojné účasti. Děkujeme 
oběma farářům za službu slovem. 
 
 
AKCE SBORU A SENIORÁTU  
 
Sborové akce - červen - červenec 

4. 6.  Sborový výlet autobusem na Táborsko se vydařil 
 
10. 6. 17, 00h  
Noc kostelů Hořovice  
 
10. 6. 19, 00h  
Noc kostelů Dobříš 

 
13. 6.  20h Třicátníci u Marty Hejzlarové  
 
30. 6. - 6. 7. Pobyt pro rodiny v Čími  - obsazeno, 
info u Katky V. 



Významná výročí  
60. výročí svatby slaví Dana a Samuel Jan Hejzlarovi. 
BLAHOPŘEJEME. 
 
PROSÍME O VAŠE MODLITBY ZA VŠECHNY AKCE A VÝROČÍ. 
  
 
Další akce  
 
Dětský tábor YMCA – voda, 29. 7. - 6. 8. 2022 
Více info u Ládi Zvolánka  
  
Biblické a další vzdělávání a materiály  
30. 9. 2022 – 16. 6. 2024 S dětmi na cestě víry - kurz pro vyučující nedělní školy - kurz je 
plně hrazen naším sborem Více info a přihlášky zde 
 
13. 6. 2022 18:00 - 20:00 Základní kurz prevence zneužívání v církvi pro pracovníky s dětmi 
a mládeží - jak předcházet i nezáměrnému zneužití moci a autority při práci s dětmi a mládeží  
Více info a přihlášky zde  
 
Kniha modliteb pro děti 
Sdružení evangelické mládeže vydalo knihu modliteb pro děti mladšího školního věku. 
Zvláště vhodná je kniha pro učitele nedělních škol a další sborové pracovníky se skupinami 
dětí.  Ke stažení zde  
  
Pravidelné biblické hodiny 
Biblické hodiny pro děti i dospělé  probíhají pravidelně až do konce školního roku.  
Středa 15,15 mladší děti, 16,15 starší děti, 18,00 dospělí 
  
 
PODĚKOVÁNÍ 
 
Všem brigádníkům a brigádnicím při montáži plata a úklidu v Čími.  
Janu Sierocinski Vaňkovi za zajištění kopírky.  
Jardovi Pecharovi za vedení ekumenické bohoslužby.  
Všem, kdo pomáhali při úklidu před malováním a instalaci zpět po malování a též všem, kdo 
uklízejí kostel a sekají trávu.  DĚKUJEME.  
 

               
 
 
  



KOMUNIKACE 
 
Máme několik skupin na platformě WhatsApp, kde je rychlejší domluva ohledně aktuálního dění.  

· 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.   
 
 
UVÍTÁME VAŠI POMOC  
 
Služba u sluchátek 
Zajistit nabití a pomoc těm, kdo využívají. Hlaste se u Lenky Baštové.  
 
Starost o zahradní nábytek 
Hledáme někoho, kdo by se postaral/a o přikrývání nábytku před deštěm, případně další 
údržbu kolem fary.  
 
Sbírka starých mobilů  
Moc děkujeme všem, kdo donesli starý mobil. Děti  z Veselé školy do ZOO pojedou. Akce 
stále trvá a případné mobily můžete doručit přímo do ZOO v rámci akce Strážci pralesa.  
  
 
STARŠOVSTVO 
 
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 sestru Petru Sofii Haken.  
  
 


