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Scripture Union ČR a je distribuována s přejným ohlasem i v našem sboru.  
  
8. MISIJNÍ AKTIVITY 
V sobotu 2. února proběhl pátý ročník Evangelického karnevalu v naší 
kapli pro děti členů i  okolní veřejnosti. Byl tradičně hojně navštíven 
a přejně přijat a zhodnocen. Organizaci má na starost skupina dobrovolní-
ků pod vedením Silvie Rosenové.  
 František Hrdlička připravil v roce 2013 dvě  podvečerní besedy. 
V lednu nám přednášela  Jana Dostálová na téma „Význam jednotlivých 
druhů potravin v lidské výživě“ a v březnu  Cyril Höschl na téma 
„Přirozené myšlení a logika vědy“. Setkání navštěvují i mnozí hosté z řad 
nečlenů sboru. 
 V pátek 23. května jsme připravili program v rámci mezinárodní 
ekumenické akce Noc kostelů. Programů různého druhu a zaměření 
(koncert bigbandu, scénické čtení teologických textů, přednáška 
o Madagaskaru, zpěv folkových křesťanských písní…) se zúčastnilo po-
měrně dost lidí, mnoho z nich z řad přátel a široké veřejnosti. Vedoucím 
organizačního týmu byla Romana Čunderlíková.  
 Krátkou prezentaci sboru při pravidelném předvánočním koncer-
tu Mateřské školy ze Sokolovské ulice v naší sborové kapli přednesl Jakub 
Malý. Mateřská škola si pronajala naši kapli i pro pohádku.  
 Jako přirozený prostředek misijního působení se nadále osvědčují již 
výše zmíněné aktivity generačních skupin a internetová prezentace. 
 O venkovní vývěsku u vchodu do sborového domu a další dvě 
nástěnky na veřejnosti se stará farář a sborová sestra.  
  
9. ZHODNOCENÍ A VÝHLED 
Staršovstvo s radostí konstatuje, že pozitivní trendy předchozích let našly 
své pokračování — v některých ohledech ještě výrazněji než dříve — 
i v roce 2014: rostoucí účast na bohoslužbách, velmi aktivní zapojení mno-
hých rodin s většími i menšími dětmi, stabilní růst v mnoha oblastech 
křesťanského života a práce, dobře fungující duchovensko-laický tým ve-
dení sboru… S důvěrou v věrné a laskavé Boží vedení a doprovázení oče-
káváme dobré a radostné věci i v dalším roce naší společné cesty.  
 Na závěr zprávy připomínáme biblické heslo na rok 2015: „Protož 
přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás v slávu Boží.“ (Římanům 15,7 
v kralickém znění) 
  

  

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU  
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ  

V PRAZE 8 – LIBNI ZA ROK 2014 
  
1. ÚVOD 
Staršovstvo předkládá na následujících stránkách svému sboru pravidelnou 
informaci o společném životě i práci. Prosí laskavé čtenáře a posluchače, 
aby ji přečetli či vyslechli rovněž jako srdečné poděkování všem těm, kdo 
přispěli k prospěchu a růstu našeho církevního společenství, a to jakýmkoli 
způsobem — modlitbou, konkrétní prací či aktivitou, finančně, spolupodí-
lem na vytváření přátelské a otevřené atmosféry... Jsme srdečně vděčni 
všem níže zmíněným, ale i ostatním, zde nezmíněným!  

2. SPRÁVA SBORU 
Sborové shromáždění jako nejvyšší grémium sboru se sešlo jednou, a to 
v neděli 16. března. Projednalo všechny záležitosti, které mu podle pravi-
del naší církve přísluší projednat. Hlavními body pro diskusi bylo rozhod-
nutí o stavebním projektu v rámci státního grantového programu Zelená 
úsporám a rozhodnutí o připravovaném užití „rozpočtových lístků“ na 
přelomu let 2014 a 2015. 
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 Staršovstvo pracovalo čtvrtým rokem svého volebního období 
v následujícím složení: Eva Mikšíková (kurátorka), Irena Wagnerová 
(místokurátorka), Pavel Duchan, Jaromír Dus, František Hrdlička, Zdeněk 
Lauschmann, Silvie Rosenová, Dana Rücklová, Miriam Svobodová, Alena Thurzová, 
Jakub Trojan, Pavel Tůma. Náhradníkem je Helena Křehnáčová.  
 Farářem našeho sboru je nyní devátým rokem (od září 2006) Roman 
Mazur. Jeho původní pověření farářem libeňského sboru vyprší v srpnu 
2016. Na jaro 2015 připravuje staršovstvo jednání o jeho návrhu prodlou-
žit dosavadní spolupráci o dalších 5 let (maximální možná délka druhého 
funkčního období faráře).   
 Pastoračním pracovníkem našeho sboru byl celkem dva roky do 
září 2014 na poloviční úvazek student teologie Milan Balahura. Jeho pra-
covní náplní byla především práce s dětmi a s mládeží. Manželé Balahurovi  
zůstávají aktivními členy našeho sboru i nadále, Milan nyní pobývá na pra-
covní stáži v Bruselu.  
 Blízkou spolupracovnicí našeho sboru byla v roce 2014 rovněž se-
niorátní farářka Romana Čunderlíková (většinu roku na úvazek 0,66, od 
listopadu na úvazek 0,5). V našem sboru vypomáhá především v Kruhu 
seniorů, při vedení bohoslužeb a nově rovněž organizováním 
„minivýstav“ nad schodištěm sborové kaple.  
 Vikářem v našem sboru byl do září 2015 Jakub Malý. Vzhledem 
k ukončení činnosti Milana Balahury na pozici pastoračního pracovníka 
a vzhledem k všestranně dobrým zkušenostem při spolupráci v období 
jeho vikariátu, mu bylo nabídnuto místo seniorátního faráře (na úvazek 
0,5, mj. s pověřením vypomáhat ve sboru seniora) a seniorátního faráře 
pro mládež (na úvazek 0,5), které Jakub přijal.   
 Mezi zaměstnance sboru patřili v roce 2014 Alena Thurzová (na 0,5 
úvazku jako sborová sestra), Vladimír Dudlíček (na úklidové práce v prosto-
rách sboru, formou dohody o provedení práce) a Karel Kratochvíl (úklid by-
tové části domu, rovněž formou dohody o provedení práce). Dlouholetá 
spolupráce s kostelnicí Zdeňkou Hoblíkovou byla ukončena na začátku roku 
2014 z důvodu jejího vysokého věku. Mnohokrát za ni děkujeme. Kostel-
nické práce nyní vykonávají duchovní a sborová sestra. 
 Sborová i domovní správa je vyřizována především ve farní kance-
láři. Vedle zaměstnanců se na ní nejvýrazněji podíleli Eva Mikšíková a Míru-
mil Calta. Kurátorka, všichni faráři a sborová sestra se scházejí každý týden 
k pravidelným poradám.  
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 Delegáty konventu (seniorátního shromáždění) za náš sbor byli 
František Hrdlička, Eva Mikšíková a Pavel Tůma. Farář Roman Mazur je nyní 
členem konventu za seniorátní výbor, takže máme o jednoho zástupce na  
konventu více.  
 Roman Mazur je nadále seniorem Pražského seniorátu (zvolen je 
do listopadu 2015). Z titulu své funkce se podílí rovněž na mnoha celo-
státních církevních aktivitách (např. porady širšího vedení církve, členství 
v synodu a v jeho teologické a mandátové komisi, přednášková čin-
nost…). V průběhu roku 2014 rezignoval z časových důvodů na předsed-
nictví komise pro rozdělení daru německé organizace Partnerhilfe. 
 V neděli 12. října jsme výjimečně nekonali vlastní bohoslužby, ale 
všechny členy i přátele sboru jsme pozvali na velkou celodenní oslavu 
600. výročí znovuobnoveného vysluhování podobojí v českých ze-
mích, která se konala na několika místech v centru Prahy a započala do-
poledními slavnostními bohoslužbami v Betlémské kapli. Celou akci orga-
nizoval Pražský seniorát, takže všichni tři naši duchovní (a rovněž Pavel 
Keřkovský) do ní byli plně zapojeni, jak při ročních přípravách, tak v jejím 
průběhu. Televizní a rozhlasové záznamy přenosů některých částí progra-
mů jsou k dispozici v internetových archívech veřejnoprávních médií. 
Mnoho členů a přátel našeho sboru podpořili tuto velkou akci celocírkev-
ního a ekumenického významu dobrovolnickou výpomocí při přípravách 
i na místě konání. 
  
7. EKUMENICKÉ AKTIVITY 
I v roce 2014 jsme se podíleli na lednových setkáních v rámci ekumenic-
kého Aliančního týdne modliteb. Jedno z nich se konalo 6. ledna u nás. 
 Na přelomu roku 2014 a 2015 se náš sbor zapojil do velké meziná-
rodní akce Setkání národů, které pořádá v různých evropských městech 
ekumenická komunita z francouzské vesničky Taizé. Hostili jsme v jejím 
rámci přibližně 150 mladých účastníků z celé Evropy. Několikadenní ná-
ročnou péči o tuto velkou skupinu zajišťovala skupina dobrovolníků ve 
složení Petra Ambrušová, Pavel Bláha, Jaromír Dus, Karolína Fialková, Jakub 
Hromádka, Michal Chalupski, Milana Janecká, Irena Košíčková, Daniel Marek, 
Vilém Maršík, Jana Syrovátková, Antonín Šmíd. Pro rok 2015 připravuje tato 
skupina každoměsíční podvečerní pobožnost ve stylu Taizé. 
 Pavel Tůma je redaktorem ekumenické příručky pro každodenní 
čtení Bible Mana pro tento den, která vychází  čtvrtletně v rámci činnosti 
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 Po celý rok se scházel v pátky, kdy nebyly prázdniny, dětský klub 
pro děti od 6 do 13 let. Průměrná účast byla 5 (loni 6). I na vedení této 
skupiny se výrazně podíleli Milan Balahura a Jakub Malý. V únoru vyjela 
tato skupina podpořena některými dospělými spolupracovníky na víken-
dový pobyt v Kolovči na chalupu Rücklových a v listopadu na chalupu Sme-
tanových na Seč.  
 
4.4 SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A REKREAČNÍ AKCE 
Třikrát jsme podnikli nedělní sborovou vycházku. Tyto vycházky připra-
voval a vedl Zdeněk Lauschmann. Dne 9. března jsme z Kobylis vyrazili do 
Tajného údolí, 13. dubna ke Kovářovým a na rozhlednu do Kamenice – 
Ládví a 9. listopadu do Divoké Šárky. Průměrná účast byla 21 výletníků. 
 O víkendu 13.—14. září navštívila skupinka našich členů part-
nerský sbor v Domažlicích. Tamější bohoslužby vedl br. Jakub Trojan.   
 Celkem 119 členů a přátel sboru se zúčastnilo prázdninové rodinné 
rekreace v Bělči nad Orlicí, kterou ve spolupráci s mnohými dobrovolní-
ky společně vedli Milan Balahura, Jakub Malý a Roman Mazur.  
 Jednou jsem v roce 2014 využili formátu Neděle s hostem. V ne-
děli 6. dubna nám celocírkevní kantor Ladislav Moravetz představil nový 
zpěvník, který připravuje na výroční rok 2018 církevní pracovní skupina.  
 Staršovstvo pověřilo nově Romanu Čunderlíkovou, aby připravovala 
minivýstavy v prostoru nad schodištěm v kapli. V roce 2014 proběhly 
první dvě: Fotografie Olgy Mitterové (bez vernisáže) a obrazy Jany Turec-
ké (s vernisáží 18. 5.). 
  
5. PASTORACE 
Návštěvy a osobní setkání se členy sboru konali kromě farářů i další po-
mocníci z řad presbyterů i členů sboru (např. manželé Smetanovi, manželé Ku-
nertovi, manželé Tůmovi, Alena Thurzová, Eva Mikšíková a další). 
  
6. PODÍL SBORU NA ČINNOSTI ČCE 
Pravidelných měsíčních pastorálních konferencí (setkání kazatelů seni-
orátu) se kromě Romana Mazura, Milana Balahury, Romany Čunderlíkové a Ja-
kuba Malého účastní občas rovněž kazatelé v důchodu z našeho sboru.  
 V březnu se několik členů našeho sboru zúčastnilo seniorátní kon-
ference ve vršovickém sboru, která byla věnována tématu „Sociální práce, 
kterou můžeme vykonat sami“. 
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 Úřední hodiny ve farní kanceláři jsou vypsány na středu od 9 do 
13 hodin a od 14 do 18 hodin. Setkání se zaměstnanci a představiteli sboru 
lze ovšem prostřednictvím e-mailu nebo telefonu dohodnout i v jiných 
termínech. 
 Sborový časopis Lilie vyšel v roce 2014 jako obvykle dvakrát, před 
Velikonocemi a před Vánocemi.  
 Webová (internetová) prezentace má adresu: liben.evangnet.cz. 
Průměrná denní návštěvnost stránek se pohybovala kolem 20.  
 Na konci roku 2014 jsme jako sbor evidovali 378 členů (před ro-
kem 383). Kromě 4 členů sboru, se kterými jsme se rozloučili při pohřeb-
ních, vzpomínkových nebo běžných bohoslužbách a kteří budou zmíněni 
níže, jsme se dozvěděli o úmrtích Vlasty Jandové a Jindřicha Sádeckého. Z dů-
vodu ztráty kontaktu jsme odepsali dalších 6 neaktivních členů (zjištěno 
při rozesílání Lilie) Z jiných sborů nebo církví k nám přestoupili Olga 
Altmanová, Lenka Faltýnková, Jakub Malý a Pavel Šturc. Vykonali jsme křty 
4 dětí i dospělých (jmenovitě budou zmíněni níže). 
 V seznamu členů s hlasovacím právem evidujeme na počátku 
roku 2015 celkem 91 členů (loni 90). Hlasovací právo mají ti členové sbo-
ru, kteří se v předchozím roce zúčastnili alespoň nějaké sborové akce 
a zároveň zaplatili alespoň symbolický salár.  
 Salár a dary věnovalo v roce 2014 sboru celkem 104 jednotlivců 
a rodin z řad členů sboru (před rokem 106). Součet sbírek, odevzdaných 
salárů a darů určených pro život a službu sboru činil 518.640 Kč. 
 Podrobnější informace o hospodaření sboru budou poskytnuty 
v účetní závěrce a ve zprávě o hospodaření sboru.  
 
3. BOHOSLUŽBY 
Nedělní a sváteční bohoslužby (58x) byly hlavními událostmi sborového 
života. Mimo našich farářů a vikáře (Mazur 28x, Malý 12x, Čunderlíková 
10x) je vedli pastorační pracovník Milan Balahura (3x), presbyter František 
Hrdlička (3x), farář důchodce Blahoslav Hájek (1x) a soběhrdský farář Petr 
Turecký (1x).   
 Sborová oznámení obvykle připravuje a přednáší kurátorka či místo-
kurátorka sboru, příp. další členové staršovstva. Na varhany nás při boho-
službách doprovázela řada varhaníků, nejčastěji Kamil Vystavěl (17x), Zde-
něk Lauschmann (12x), Fafa Andriantsarazo (10x) a Jan Rotrekl (7x). Při boho-
službách zpíváme také písně s doprovodem kytary, příp. i dalších ná-
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strojů. Při jejich vedení pomáhali farářům nejčastěji Anna Mazurová, Kamil 
Vystavěl, Radek Vondra, Marta Balahurová a Tanja Hackländer. Presbyteři i 
další dobrovolníci se na průběhu bohoslužeb podílejí rovněž tím, že vítají 
všechny účastníky a předčítají z Bible (nejčastěji Alena Thurzová, Pavel 
Tůma, Dana Rücklová, František Hrdlička a Irena Wagnerová). Na plátno pro-
mítá v případě potřeby obvykle David Mazur.  
 Kromě nedělních bohoslužeb se konaly také sváteční bohoslužby,  
a to dvoje na Velký pátek, dvoje na Štědrý den a jedny na Narození Páně 
a na Nový rok. V neděli 14. prosince odpoledne se u nás konaly slavnost-
ní bohoslužby s uvedením Jakuba Malého do funkce faráře naší církve. 
 Schůzky Nedělní školy pro děti od 6 do 13 let, které probíhají sou-
běžně s bohoslužbami, nejčastěji připravovali a vedli Anna Mazurová, Jana 
Mazurová, Radek Vondra a od září i Blanka Vlčková. Setkání Nedělní školky 
(pro děti od 3 do 6 let) připravovali nejčastěji Daniela Hemidi, Alena Partlo-
vá, Lenka Svobodová a Blanka Vlčková (do září). Průměrně chodilo do Neděl-
ní školy 8 dětí (loni 6) a do Nedělní školky 7 dětí (loni 8).  
 Rodiče s nejmenšími dětmi (přibližně do 3 let) mohou být pří-
tomni na bohoslužbách v kapli, příp. s dětmi využít možnosti odposlechu 
bohoslužeb v klubovně. 
 Pro bohoslužby o čtvrté adventní neděli 21. 12. nacvičila skupina 
dětí tradiční vánoční divadlo – hru Zdeňka Šorma a Pavla Dvořáčka „Tak to 
teda Pán Bůh s námi!“ Při přípravách spolupracovali s faráři rovněž mnozí 
další členové sboru, především velká skupina třicátníků, která tvořila do-
provodnou skupinu a pěvecký sbor. 
 V rámci bohoslužeb vystoupili v průběhu roku dva hudební sou-
bory: Seminář církevní  hudby evangelické akademie (6. dubna) a Klub 
hudební mládeže Praha (14. prosince).  
 Večeře Páně byla při bohoslužbách vysluhována čtrnáctkrát (při 
průměrné účasti 52). Chléb a víno k ní obvykle chystá Irena Wagnerová.  
 V rámci bohoslužeb byli pokřtěni tito noví členové sboru: Vojtěška 
Burianová, Vilém Faltýnek, Šarlota Klečková a Jana Mazurová. 
 Průměrně se bohoslužeb v roce 2014 účastnilo 74 lidí (loni 69).  
 Na bohoslužby bezprostředně navazuje možnost zúčastnit se pose-
zení u kávy, čaje a drobného občerstvení v klubovně sboru. Na přípra-
vě tohoto pravidelného posezení se podílelo postupně mnoho jednotlivců 
i skupin, nejčastěji Irena Wagnerová, Alena Thurzová, Eva Mikšiková, Dana 
Rücklová a Miriam Svobodová.  
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 Formou pohřebních či vzpomínkových bohoslužeb nebo vzpo-
mínky při bohoslužbách jsme se rozloučili s Ester Andriantsarazo, Petrem 
Janeckým, Josefem Mikšíkem, Marií Šlechtovou, Hanou Vojtovou a Jaroslavem Vo-
říškem. 
  Církevně oddáni byli Vojtěch Kocman a Natalie Reiserová, Jan Zálešák 
a Debora Molnárová, Petr Zavřel a Martina Lacková, Jiří Kopal a Veronika Ar-
nautovská, Tomáš Jiřinec a Barbora Hanušová, Tomáš Větrovský a Alžběta Zemán-
ková, Zdeněk Starý a Ilona Kořánová. 
  
4. OSTATNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, SETKÁNÍ A AKTIVITY 
4.1 KATECHETICKÁ SKUPINA  
Šestitýdenní cyklus Základů křesťanské víry proběhl v roce 2014 jednou 
od března, rovněž šestitýdenní kurz Významné biblické texty také jed-
nou od května. Po letních prázdninách se tyto kurzy nekonaly kvůli vytíže-
nosti všech duchovních při přípravách velkých oslav podobojí.  
  
4.2 PRACOVNÍ SKUPINY 
Pětkrát se konalo setkání pracovních skupin (společná porada vedení 
sboru, učitelů Nedělní školy a školky, vedoucích mládeže a misijní skupi-
ny).  
 V sobotu 12. dubna odpoledne se konala brigáda na úpravu sbo-
rového dvorku a dětského hřiště. Zúčastnili se jí dobrovolníci z řad čle-
nů sboru i z řad obyvatel okolních domů, kteří hřiště užívají. .  
 O vývěsku s fotografiemi u vchodu do sborového domu se staral 
společně s farářem Vilém Maršík. 
  
4.3 GENERAČNÍ  SKUPINY 
V pondělí od 14:30 hod. se téměř každý týden mimo prázdniny koná set-
kání Kruhu seniorů. Průměrná účast na 28 setkáních byla 10 (loni 10). 
Skupinu vede Romana Čunderlíková, Jakub Malý a manželé Kunertovi.   
 Čtyřikrát se v průběhu roku sešla skupina třicátníků. Na konci dub-
na vyjela velká skupina rodin s dětmi na víkendový pobyt ve Sloupu, který 
připravili se zaměstnanci sboru Jan Rosen a Radek Vondra. 
 Pravidelná setkání mládeže se konají ve středu od 18:00 hod. Skupi-
nu tvoří z větší části vysokoškolští studenti z jiných evangelických sborů. 
Průměrná účast na setkáních byla 9 (2013: 9). Skupinu vedli Milan Balahura 
ve spolupráci s Jakubem Malým, Kamilem Vystavělem a dalšími dobrovolníky.   


