ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 – LIBNI ZA ROK 2017
1. ÚVOD
Předložená zpráva staršovstva o životě a stavu sboru v roce 2017 je především
vděčným poděkováním, jak všem členům a přátelům sboru za jejich podíl na životě a práci našeho společenství, tak samotnému Pánu Bohu za jeho vedení.
2. VEDENÍ A SPRÁVA SBORU
Sborové shromáždění se sešlo dvakrát. V neděli 19. února, aby zvolilo nové
staršovstvo, a 26. března, aby projednalo život a stav sboru.
Staršovstvo bylo zvoleno na dalších 6 let v následujícím složení: Fafa
Andriantsarazo, František Čunderlík, Vilém Faltýnek, František Hrdlička, Zdeněk
Lauschmann, Jan Matějka, Eva Mikšíková, Silvie Rosenová, Dana Rücklová, Miriam Svobodová, Alena Thurzová a Pavel Tůma. Jako farář sboru je členem rovněž Roman Mazur. Stálými hosty hosty s poradními hlasy jsou seniorátní farář a člen našeho
sboru Jakub Malý a první náhradnice Irena Wagnerová. Dalšími náhradníky jsou
Milan Balahura, Blanka Vlčková a Olga Altmanová. Staršovstvo ze svého středu zvolilo kurátorkou Silvii Rosenovou a místokurátorkou Evu Mikšíkovou.

Nové staršovstvo (chybí jen Vilém Faltýnek)

Na bohoslužbách v neděli 2. dubna složilo nové staršovstvo svůj slib.
Rovněž jsme poděkovali za dlouholetou práci dosavadní kurátorce Evě Mikšíkové a místokurátorce Ireně Wagnerové. Také členům a náhradníkům bývalého staršovstva, kteří již v novém staršovstvu nejsou: Pavlovi Duchanovi, Jaromíru Dusovi,
Heleně Křehnáčové a Jakubovi Trojanovi.
Farářem našeho sboru je od roku 2006 Roman Mazur. Klíčovým spolupracovníkem našeho sboru je rovněž Jakub Malý, seniorátní farář s působištěm
v našem sboru jako v sídle seniorátu. Společně mohou práci v našem sboru věnovat maximálně 1,2 úvazku, zbytek jejich pracovní náplně je určen povinnostmi
v seniorátu a v církvi. Vikářem — farářem v povinné nástupní praxi — je nyní
v našem sboru (pro období říjen 2017 — září 2018) Tomáš Jun.
Zaměstnanci sboru byli Alena Thurzová (na 0,5 úvazku jako sborová
sestra, účetní a správcová; od ledna 2018 jí byl úvazek rozhodnutím staršovstva
zvýšen na 0,66), Vladimír Dudlíček a Karel Kratochvíl (oba na úklidové práce) a Michal Chalupski. Drobnější kostelnické práce vykonávají nejčastěji duchovní a sborová sestra, s opravami pomáhá nejčastěji Jan Čejka.
Sborová i domovní správa je vyřizována především ve farní kanceláři.
Vedle sborové sestry a duchovních se na ní nejvýrazněji podíleli Silvie Rosenová
a Eva Mikšíková, které se s výše zmíněnými scházejí ke každotýdenním poradám.
Sborový časopis Lilie vyšel před Velikonocemi a před Vánocemi.
Webová (internetová) prezentace je na adrese: liben.evangnet.cz
Na konci roku 2017 jsme jako sbor evidovali 382 členů (loni 380):
• Dozvěděli jsme se o smrti Blanky Jankovské (dříve aktivní členka Kruhu
seniorů) a dalších dvou neaktivních členů sboru.
• Z aktivních členů sboru přestoupil Pavel Duchan do Římskokatolické
církve. Jedna členka přestoupila do brandýského evangelického sboru. Na
13 neaktivních členů jsme ztratili kontakt, což se ukázalo při pokusu doručit jim sborový časopis.
• Z jiných křesťanských společenství k nám přestoupili: Daniela Běťáková,
Markéta Lajnerová, Markéta Lánská, Marta Škubalová a Jana Vondrová.
• Křtem se stalo novými členy 5 nemluvňat, 7 dětí a 3 dospělí (jmenovitě
budou zmíněni níže).
V seznamu členů s hlasovacím právem evidujeme na počátku roku
2018 celkem 115 členů (loni 117).
Salár a dary věnovalo v roce 2017 sboru celkem 127 jednotlivců a rodin
z řad členů a přátel sboru (o rok dříve 119). Součet sbírek, odevzdaných salárů
a darů určených pro běžný život a službu sboru činil 637.765 Kč (loni
614.631 Kč). Podrobnější informace budou poskytnuty v účetní závěrce a ve
zprávě o hospodaření sboru.
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3. BOHOSLUŽBY
Nedělní a sváteční bohoslužby (57x) jsou hlavními událostmi sborového života. Mimo našich farářů a vikáře (Roman Mazur 25x, Jakub Malý 22x, Tomáš Jun 7x)
se na jejich vedení či na kázání podíleli studentka teologie Mirjam Marková (2x),
presbyteři František Hrdlička (2x) a František Čunderlík (1x), naši či hostující faráři
Jaromír Dus (1x), Petr Grendel (1x) a Jiří Mrázek (1x) a výpomocní kazatelé z jiných
sborů Aleš Drápal (1x) a Jana Plíšková (1x).
Sborová oznámení jsou nově připravována prostřednictvím tabulky přístupné všem presbyterům na internetu. Nejčastěji je připravily a přečetly Eva
Mikšíková (18x), Silvie Rosenová (13x), Alena Thurzová (11x) a Irena Wagnerová (4x).
Na varhany nás při bohoslužbách doprovázeli nejčastěji Fafa Andriantsarzo
(24x), Romana Čunderlíková (10x), Zdeněk Lauschmann (8x) a Jan Rotrekl (4x). Kytarové písně spoluvedli hrou či zpěvem nejčastěji (obvykle s Romanem Mazurem)
Anna Mazurová, Fafa Andriantsarazo, Radek Vondra, Jan Rosen, Jana Vondrová, Jan
Marek, Tomáš Jun, Tanja Hackländer a Victor Andriantsarazo.
Presbyteři či dobrovolníci se na průběhu bohoslužeb podílejí rovněž tím,
že vítají všechny účastníky (nejčastěji Miriam Svobodová, Eva Mikšíková, Irena Wagnerová, Dana Rücklová, Silvie Rosenová a Vilém Faltýnek) a předčítají z Bible
(nejčastěji Alena Thurzová, Vilém Faltýnek, Jan Matějka, Dana Rücklová, Pavel Tůma
a František Čunderlík). Na plátno promítá téměř vždy, když je potřeba, David Mazur, ochotným náhradníkem je Vít Lacina.
Kromě nedělních bohoslužeb se konaly také sváteční bohoslužby — na
Velký pátek (kvůli zavedení státního svátku jen dopoledne), vigilie na Bílou sobotu a dvoje 24. prosince (ačkoli Štědrý den připadl na neděli stejně jako Nový rok).
Další výjimečné bohoslužby:
• Rodinné: na začátku a na konci letních prázdnin (25. června a 3. září)
• Slavnostní: k 500. výročí reformace (5. listopadu)
• S vánočním divadlem Pavla Juna „Andělské Vánoce“, které nacvičila
skupina dětí a dalších členů sboru na adventní neděli 17. prosince
• S hosty — s křesťanskými syrskými uprchlíky (12. března), včetně následného rozhovoru a společného oběda
• Se skupinkou zpěváků a hudebníků, kteří přednesli písně Marka
Šlechty z písňového oratoria Kázání na hoře (19. března)
Schůzky Nedělní školy pro děti od 6 do 13 let probíhaly souběžně s bohoslužbami a střídavě je vedli Milan Balahura, Michal Hrdlička, Anna Mazurová,
Jana Mazurová, Blanka Vlčková, Radek Vondra a Jana Vondrová. Obdobná setkání
Nedělní školky (pro děti od 3 do 6 let) střídavě vedly Olga Altmanová , Marta
Balahurová, Tanja Hackländer, Daniela Hemidi, Jiřina Nováková, Lenka Svobodová
a Alena Partlová. Průměrně chodilo do Nedělní školy 9 dětí (loni 9) a do Nedělní
3

školky 6 dětí (loni 9). Rodiče s menšími dětmi (přibližně do 3 let) mohou být
přítomni na bohoslužbách v kapli, příp. s dětmi využít možnosti odposlechu bohoslužeb v klubovně.

Vánoční divadlo 2017: Andělské Vánoce
Večeře Páně byla při bohoslužbách vysluhována osmnáctkrát (při průměrné
účasti 63 lidí). Chléb a víno k ní obvykle chystá Irena Wagnerová.
Pokřtěni byly v rámci bohoslužeb v roce 2017:
• Malé děti: Viola Faltýnková, Daniel Kadeřávek, Jonáš Klečka, Šimon Matějka
a Augustin Trojan
• Větší děti: Jindřich Faltýnek, Ondřej Faltýnek, Anežka Faltýnková, Karolína
Kalusová, Vojtěch Kukelka, Amálie Kukelková a Alžběta Vondrová
• Dospělí: Adéla Naudé, Jan Rosen a Tomáš Stich
Průměrně se bohoslužeb v 2017 účastnilo 82 lidí (loni 77).
Na bohoslužby obvykle navazuje možnost zúčastnit se posezení u kávy,
čaje a malého občerstvení ve sboru. Na přípravě tohoto pravidelného posezení
se podílelo postupně 24 jednotlivců i rodin, nejčastěji Eva Mikšíková, Irena Wagnerová, Alena Thurzová, Helena Křehnáčová, Dana Rücklová a Miriam Svobodová.
Konaly se jedny vzpomínkové bohoslužby, na manžele Kozumplíkovy.
Svatební bohoslužby byly našimi faráři vykonány pro Lenku a Jana Korábkovy, Markétu a Lukáše Lánské, Ludmilu a Marka Wardovy, Hanu a Jiřího Sedláčkovy
a Ksenii a Henrika Staunstrupovy.
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4. OSTATNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, SETKÁNÍ A AKTIVITY
4.1 KATECHETICKÉ SKUPINY
V průběhu letních prázdnin se skupina zájemců napříč všemi generacemi sešla
osmkrát na „letní biblické hodině“ (účast se pohybovala kolem 8, loni 10).
4.2 PRACOVNÍ SKUPINY
Setkání učitelů Nedělní školy a školky se konalo v roce 2017 jen jednou, a to
na začátku nového školního roku.
V sobotu 25. března odpoledne se konala brigáda na úpravu sborového
dvorku a dětského hřiště. Zúčastnili se jí dobrovolníci z řad členů sboru i z řad
obyvatel okolních domů, kteří hřiště užívají.
Pěvecký sbor Libé Ň vystoupil pod vedením Lenky Faltýnkové v průběhu
roku pětkrát na bohoslužbách, a také na setkání na hloubětínském hřbitově
u příležitosti svátku všech svatých.
4.3 GENERAČNÍ SKUPINY
Téměř každý týden (kromě větších prázdnin a státních svátků) se v pondělí od
14:30 hod. koná setkání Kruhu seniorů. Průměrná účast na 33 setkáních byla
9 (loni 8). Setkání obvykle vedl některý z duchovních, nejčastěji Roman Mazur.
Čtyřikrát se sešla skupina třicátníků, nově v rodinách členů (průměrná
účast byla asi 6, loni 5).
Starší mládež se do prázdnin sešla sedmkrát, nově také v domácnostech
členů. Průměrná účast na setkáních byla 8 (loni 6). V únoru skupina vyrazila na
víkendovou návštěvu jednoho svého člena, který dlouhodobě pobývá a pracuje
v Mnichově.
Skupina dorostu (pro děti od 12 do 15 let) se se schází každé pondělí od
18:00 hod. a vede ji obvykle Jakub Malý. Průměrná účast je 4, stejná jako loni.
Někteří členové mládeže i dorostu se zúčastnili Sjezdu evangelické mládeže v Jablonci nad Nisou.
Po celý rok se scházel každý pátek od 15:00 hod., když nebyly prázdniny,
dětský klub pro děti od 6 do 11 let. Průměrná účast byla 3 (loni 4). Skupinu vede obvykle Jakub Malý.
Klub pro rodiče s nejmenšími dětmi Libé Ňuňu se sešel patnáctkrát
(průměrná účast 4 dospělí a 6 dětí), program setkání koordinuje Noemi Matějková.
4.4 SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A REKREAČNÍ AKCE
Na začátku ledna vyjela skupina střední generace na víkendový pobyt dospělých v Herlíkovicích. Velká skupina vyrazila na květnový víkendový pobyt rodin s dětmi v Borku. Listopadová víkendovka pro školní děti se konala se
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v Jáchymově. Na organizaci těchto výletů se podíleli Milan Balahura, Michal
Hrdlička, Anna Mazurová, Jan Rosen, Radek Vondra, Jana Vondrová a všichni tři duchovní.
Několik aut s našimi členy vyrazilo v neděli 15. ledna odpoledne do Libčic
nad Vltavou. Tam jsme podpořili našeho bývalého vikáře Tomáše Cejpa na
bohoslužbách s jeho uvedením do funkce tamějšího faráře.
Písňové setkání Sedmero písní připravil a vedl Zdeněk Lauschmann
v neděli 5. března.
Nedělní odpolední vycházky jsme společně podnikli čtyřikrát a konaly
se v těchto termínech a trasách: 19. března Šáreckým údolím k Matěji, 23. dubna
do Lysolají a rokle Housle, 17. června Karlov—Výtoň (s domažlickými)
a 12. listopadu do Havlína. Vycházky připravoval a vedl Zdeněk Lauschmann, průměrná účast byla 11 výletníků.
Skupina hostů z našeho domažlického partnerského sboru nás navštívila o víkendu 17.—18. června.
Celkem 94 dětí i dospělých se zúčastnilo prázdninové rodinné rekreace
ve středisku Immanuel v Železných horách od 6. do 13. srpna, kterou ve spolupráci s mnohými dobrovolníky společně vedli Jakub Malý, Mirjam Marková
(v rámci své bohoslovecké praxe v našem sboru) a Roman Mazur.
Skupina našich členů navštívila drážďanský evangelický sbor Frieden
und Hoffnung o víkendu 22.—24. září.
Slavnostní večer k 500. výročí reformace jsme připravili na úterý
24. října. Vystoupil na něm německý pěvecký sbor Lübecker Knabenkantorei,
pozdrav pronesli zástupci našeho sboru i zástupci libeňské veřejné správy.
5. PASTORACE
Návštěvy, osobní setkání i telefonické hovory se členy sboru konali kromě duchovních i další spolupracovníci z řad presbyterů i členů sboru.
6. PODÍL SBORU NA ČINNOSTI ČCE
Všichni duchovní se každý měsíc pravidelně účastnili pastorálních konferencí
— pravidelných měsíčních porad duchovních Pražského seniorátu.
Našimi delegáty na konvent (seniorátní shromáždění) byli Silvie Rosenová,
František Čunderlík a František Hrdlička. Farář Roman Mazur je členem konventu za
seniorátní výbor a Jakub Malý jako seniorátní farář.
Roman Mazur je i nadále seniorem Pražského seniorátu. Z titulu této své
funkce se podílí na mnoha celostátních aktivitách církve (např. předsedá strategické komisi synodní rady, účastní se porad širšího vedení církve, je členem syno6

du a komisí…). Především s tématem misijní otevřenosti sborů a křesťanského
leadershipu je zván rovněž na různá místa naší církve přednášet a diskutovat.
Silvie Rosenová představila koncept misijní otevřenosti našeho sboru na
jarní seniorátní konferenci v Nuslích 24. března.
7. EKUMENICKÉ AKTIVITY
I v roce 2017 jsme se podíleli na lednových setkáních v rámci ekumenického
Aliančního týdne modliteb. Jedno z nich se konalo 11. ledna u nás.
8. DIAKONICKÉ AKTIVITY
Celkem pětkrát připravily Dana Rücklová a Tanja Hackländer polévku nebo chleby
v rámci sociálního projektu Pražského seniorátu „Polévka pro potřebné“. Jde
o přípravu jídla, které je následně rozdáváno zdarma před hlavním nádražím.
Spolupracujeme rovněž s Potravinovou bankou Praha. Každou první
neděli v měsíci jsou při sbírce ve sboru shromážděny trvanlivé potraviny, které
jsou následně předány do skladu, odkud jsou distribuovány potřebným.
Sociální fond pro členy i přátele sboru v situacích různé životní nouze
byl v roce 2017 využíván takto: na pomoc třem jednotlivcům nebo rodinám bylo
darováno 13.000 Kč a bezúročně vypůjčeno 22.000 Kč (ty jsou řádně spláceny).
O pomoci do výše 3.000 Kč může rozhodnout dvojice farář - kurátorka, o vyšší
pomoci může rozhodnout staršovstvo.
9. MISIJNÍ AKTIVITY
Evangelický karneval se konal již poosmé v řadě za sebou v sobotu 25. února.
Organizaci měl na starost tým, ve kterém byli činní mimo duchovní např. Milan
Balahura, Michal Hrdlička, Anna Mazurová a Silvie Rosenová jako hlavní organizátor.
Minikurz „Základy křesťanské víry“ pro nové dospělé zájemce o evangelickou víru a křest se konal na podzim.
Noc kostelů proběhla v pátek 9. června, organizačně ji připravil a vedl
Roman Mazur. Na programu byla např. vystoupení pěveckého sboru Slavíčci ze
Základní umělecké školy Klapkova, promítání fotografií z historie Libně nebo
vystoupení písničkáře a člena našeho sboru Lukáše Buriana.
Krátkou prezentaci sboru při pravidelném předvánočním koncertu Mateřské školy ze Sokolovské ulice vší sborové kapli přednesl Roman Mazur.
O venkovní vývěsky u vchodu do sborového domu a další dvě nástěnky na veřejnosti se starají Roman Mazur a Alena Thurzová.
Misijní vyzařování lze jistě vnímat i u výše zmíněných aktivit generačních
skupin nebo u internetové prezentace.
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10. ZHODNOCENÍ A VÝHLED
Po mírném poklesu v roce 2016 opět stoupl počet účastníků bohoslužeb, což
potvrdilo, že loni snad šlo jen o krátký výkyv daný narozením dětí v mnoha našich aktivních rodinách.
Vzhledem k narůstajícímu počtu aktivních členů i aktivit našeho sboru se
staršovstvo rozhodlo otevřít dvě možnosti ke zvýšení úvazků placených pracovníků sboru. Podle zkušeností v následujícím roce 2018 chce následně rozhodnout, která cesta by byla v dalších letech pro sbor vhodnější:
• Bylo požádáno o zřízení druhého místa sborového faráře. O něm bude rozhodnuto na synodu v květnu 2018. V případě kladného vyřízení této
žádosti by toto místo mohlo být následně obsazeno duchovním, zpočátku
zřejmě na částečný úvazek.
• Bylo požádáno (úspěšně) o církevní grant na rok 2018, který umožní zaměstnat na poloviční úvazek některého z členů sboru na výpomoc
v oblasti komunikace dovnitř i vně sboru (vedení internetových prezentací sboru, příprava pozvánek, organizační podpora pracovních skupin
ve sboru...). Od ledna 2018 jsou na tomto místě zaměstnáni Michal Chalupski a Dominika Kadeřávková.
Nové aktivity z roku 2016 — setkávání dorostu pro čerstvé „náctileté“, setkávání rodičů s dětmi Libé Ňuňu nebo činnost pěveckého sboru Libé Ň — úspěšně
pokračovaly i v roce 2017.
Naopak generační setkání starší mládeže a třicátníků bude potřeba v roce
2018 transformovat. Na každotýdenní schůzky chodí příliš málo zájemců, na
měsíčních setkáních je sice vyšší účast, ale stejně tak i fluktuace.
Měla by se obměnit a zlepšit rovněž další nabídka ke sdílení a prohlubování duchovního života pro stávající členy.
Staršovstvo sboru naplánovalo ve spolupráci s novým seniorátním farářem
pro mládež Karlem Müllerem rovněž založení a pilotní tříměsíční jarní činnost misijního mládežnického pěveckého sboru Fusion.
Na závěr zprávy připojujeme citát roku 2018 podle Hesel Jednoty bratrské:
"Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé." (Zjevení 21,6b) Kéž jsou
život a služba našeho sboru i v roce 2018 pro stávající i nové členy a přátele sboru nejednou osvěžujícím napojením z pramenů křesťanské víry, naděje i lásky.
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