ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 – LIBNI ZA ROK 2015
1. ÚVOD
V předložené zprávě naleznete shrnutí toho, co jsme jako společenství libeňských evangelíků společně prožili v roce 2015. Zpráva je míněna nejen jako podrobná informace o činnosti, ale rovněž jako srdečné poděkování všem, kdo se
na životě a práci libeňského sboru jakýmkoli způsobem spolupodíleli.
2. SPRÁVA SBORU
Sborové shromáždění jako nejvyšší grémium sboru se sešlo v neděli 22. března,
aby projednalo všechny běžné každoroční záležitosti, a mimořádně v neděli 31.
května, kdy podle návrhu staršovstva schválilo uskutečnění stavební akce
„Snížení energetické náročnosti kaple ČCE“ (podrobnosti v bodu 10).
Staršovstvo pracovalo pátým rokem svého volebního období ve stejném
složení jako v minulých letech. V nastávajícím posledním roce svého mandátu
bude stát mj. před úkolem připravit volbu nového staršovstva (na jaro 2017).
Do desátého roku své práce faráře v libeňském sboru vstoupil 1. září Roman Mazur. Na jaře si kvůli intenzivnímu studiu němčiny vybral tříměsíční studijní volno, v jehož čase ho zastoupili společně seniorátní farářka a seniorátní farář.
Na únor 2016 připravuje staršovstvo jeho opakovanou volbu na dalších 5 let.
V listopadu byl Roman Mazur konventem pražského seniorátu již podruhé zvolen pražským seniorem (na období 2016 – 2021). Seniorátní farářka
Romana Čunderlíková pracovala pro seniorát i náš sbor na úvazek 0,5. Na podzim
odešla na mateřskou dovolenou a v novém roce se jí narodil syn František. Gratulujeme! Vzhledem k těmto událostem byl seniorátnímu faráři Jakubovi Malému
(doposud pracoval na úvazek 0,5 s mládeží a na úvazek 0,5 v seniorátní kanceláři
a v našem sboru) nabídnut počínaje lednem 2016 plný úvazek v libeňském sídle
seniorátu a v našem sboru, a on tuto nabídku přijal.
Vikářem (= farářem v roční povinné nástupní praxi) v našem sboru je od
září 2015 do srpna 2016 člen salvátorského sboru Tomáš Cejp. Náplň jeho práce je
rozprostřena do všech oblastí sborových aktivit.
Zaměstnanci sboru byli stejní jako v minulých letech: Alena Thurzová (na
0,5 úvazku jako sborová sestra, účetní a správcová), Vladimír Dudlíček a Karel Kratochvíl (oba na úklidové práce). Kostelnické práce vykonávají duchovní i sborová
sestra, vypomáhá rovněž Mírumil Calta.
Sborová i domovní správa je vyřizována především ve farní kanceláři.
Vedle sborové sestry a duchovních se na ní nejvýrazněji podíleli Eva Mikšíková
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a Mírumil Calta. Kurátorka, všichni duchovní a sborová sestra se scházejí týdně
k pravidelným poradám.
Úřední hodiny ve farní kanceláři jsou vypsány na středu od 9 do 13 hodin a od 14 do 18 hodin. Setkání lze ovšem dohodnout i v jiných termínech.
Sborový časopis Lilie vyšel před Velikonocemi a před Vánocemi.
Webová (internetová) prezentace má adresu: liben.evangnet.cz. Průměrná denní návštěvnost stránek se pohybovala kolem 25.
Na konci roku 2014 jsme jako sbor evidovali 384 členů (před rokem 379).
Kromě jednoho člena sboru, se kterým jsme se rozloučili při pohřebních bohoslužbách a který bude zmíněn níže, jsme se dozvěděli o úmrtích dalších čtyř členů, kteří se na životě sboru pravidelně nepodíleli. Z důvodu ztráty kontaktu jsme
odepsali dalších 6 neaktivních členů (zjištěno při rozesílání Lilie – přestěhovali
se?) Z jiných sborů nebo církví k nám přestoupili Václav Altman, Jana Altmanová,
Jakub a Markéta Dominika Kadeřávkovi, Jan a Noemi Matějkovi a Jiřina Nováková. Vykonali jsme křty 10 nových dětských i dospělých členů (jmenovitě budou zmíněni
níže).
V seznamu členů s hlasovacím právem evidujeme na počátku roku
2016 celkem 110 členů (loni 91).
Salár a dary věnovalo v roce 2015 sboru celkem 115 jednotlivců a rodin
z řad členů sboru (před rokem 104). Součet sbírek, odevzdaných salárů a darů
určených pro běžný život a službu sboru činil 593.958 Kč, (loni 518.640 Kč).
Dalších 37.000 Kč bylo poskytnuto na opravu kaple. Podrobnější informace
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 23x, Malý 19x, Čunderlíková 8x, Tomáš Cejp 2x)
je vedli presbyter František Hrdlička (3x), Jiří Mrázek (1x), jihlavský farář Jan Keřkovský (1x) a domažlický farář Petr Grendel (1x). Dvakrát vedli bohoslužby hosté
z Německa.
Sborová oznámení obvykle připravuje a přednáší kurátorka či místokurátorka sboru, příp. další členové staršovstva. Na varhany nás při bohoslužbách doprovázela řada varhaníků, nejčastěji Fafa Andriantsarazo, Kamil Vystavěl, Zdeněk
Lauschmann, Noemi Matějková , Pavel Trojan a Jan Rotrekl. Při bohoslužbách zpíváme také písně s doprovodem kytary, příp. dalších nástrojů. Při jejich vedení
pomáhali farářům nejčastěji Anna Mazurová, Radek Vondra, Kamil Vystavěl, Markéta
Jelínková, Erica Andriantsarazo a Jakub Hromádka. Presbyteři i další dobrovolníci se
na průběhu bohoslužeb podílejí rovněž tím, že vítají všechny účastníky
(nejčastěji Irena Wagnerová, Eva Mikšíková, Miriam Svobodová, Silvie Rosenová a Dana
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10. GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE EXTERIÉRU KAPLE
Na podnět Radka Vondry se náš sbor rozhodl ucházet o dotaci z programu
„Operační program životní prostředí“ na zateplení kaple jako veřejné budovy.
Jak žádost, tak všechny další potřebné kroky (např. pořízení energetického auditu
a příslušných dokumentací, vyhlášení veřejné soutěže, vyřízení stavební povolení...). se nám podařilo řádně a včas zvládnout, takže rekonstrukce kaple mohla v
období od července do listopadu 2015 zdárně proběhnout. Zateplení kaple jsme
spojili s celkovou generální opravou exteriéru sborové kaple.
Akce tak zahrnovala opravu a zateplení střechy, výměnu okapů, opravu
a zateplení obvodových zdí vč. vybudování nového okapového chodníku, výměnu vnějších křídel oken, opravu špalet a vnitřních oken a výměnu dveří do zahrady.
Práce prováděla firma Jaromíra Křivohlavého, evangelíka z Třebenic,
stavební dozor konal Petr Hamann z Prahy. Na přípravě a průběhu rekonstrukce
se podílela celá řada členů našeho sboru z řad zaměstnanců i dobrovolníků, jmenovitě např. Pavel Duchan, Jiřina Nováková a Martin Šanda, kteří se spolupodíleli na
přípravě výběrového řízení. Největší díl práce odvedla sborová sestra Alena Thurzová, která celou dobu zajišťovala koordinaci a komunikaci všech zúčastněných.
Zatímco finanční zdroje na přípravu akce v roce 2014 (projektová dokumentace, energetický audit, žádost) ve výši 227.238 Kč byly připraveny již předem (především z výjimečného daru přítelkyně sboru ve výši 200.000 Kč), náklady vynaložené na akci v roce 2015 ve výši 1.971.407 Kč (projektová dokumentace, stavební povolení, externí administrace projektu, stavební práce, technický
dozor) budeme muset zčásti zaplatit teprve v dalších letech (prozatím na ně máme výpůjčku od dvou fyzických osob), a to především prostřednictvím účelové
sbírky a z výnosů hospodaření sborového domu.
11. ZHODNOCENÍ A VÝHLED (RM)
Dva klíčové statistické ukazatele týkající se života našeho sboru, totiž průměrný
počet účastníků bohoslužeb a finanční síla sboru, vykazují mírný a stálý nárůst
(viz grafy na poslední straně). Mnohé nové aktivity, např. sociální nebo studijněbiblické, snad ukazují, že tuto vnější sílu dokážeme zároveň přetavit v angažovanou službu a prohlubování duchovního života. Jinak než statistiky to může ilustrovat citát, kterým se často s nedělním společenstvím loučí jedna z našich nejstarších členek: „V tom našem sboru je ale milo.“
Na závěr zprávy připomínáme biblické heslo na rok 2016: “Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu.” (Izaiáš 66,13)
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8. DIAKONICKÉ AKTIVITY
Již od roku 2014 se náš sbor spolupodílí na sociálně-charitativním projektu Polévka pro bezdomovce, který zaštiťuje Pražský seniorát naší církve. Jde o přípravu jídla (polévky nebo obložených chlebů), které je následně před hlavním
pražským nádražím rozdáváno zdarma zájemcům, nyní již dvakrát týdně. Kompletní sedminásobnou přípravu jídla v roce 2015 (od nákupu přes vaření i dopravu na místo) zajišťovaly především Tanja Hackländer a Dana Rücklová.
V návaznosti na iniciativu Pražského seniorátu jsme se obdobně zapojili
také do spolupráce s Potravinovou bankou Praha. Každou první neděli v
měsíci jsou při dobrovolné sbírce ve sboru shromážděny trvanlivé potraviny
(průměrně dvě tašky měsíčně), které jsou následně předány do skladu, odkud
jsou distribuovány potřebným.
Na loňském sborovém shromáždění bylo rozhodnuto o vytvoření sociálního fondu pro členy i nečleny sboru se základním vkladem 20.000 Kč, ze
kterého bylo v roce 2015 vyčerpáno na pomoc jednotlivcům či rodinám celkem
18.200 Kč, z toho 4.000 Kč formou výpůjčky, která bude později vrácena. 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 pošesté v řadě za sebou v sobotu 7. února.
Organizaci měla na starost pracovní skupina, ve které byli činní kromě duchovních např. Pavel Duchan jako spolumoderátor nebo Silvie Rosenová jako hlavní koordinátorka příprav.
Noc kostelů proběhla 29. května. Vedoucím organizačního týmu byla
Romana Čunderlíková. Připravili jsme pestrou směsici programů zaměřených především na veřejnost v okolí našeho sboru: varhanní koncert Jana Rotrekla, představení klaunského divadla Jeníčka a Mařenky, vystoupení dívčího komorního
sboru Bez konce, čtení povídek, pobožnost ve stylu Taizé. U příležitosti této
akce se v naší kapli konala rovněž výstava fotografií Jendy Mikšíka „Slunce nad
krajinou”.
Krátkou prezentaci sboru při pravidelném předvánočním koncertu Mateřské školy ze Sokolovské ulice v naší sborové kapli přednesl Roman Mazur. Mateřská škola si pronajala naši kapli i pro pohádkové divadelní představení.
Misijní vyzařování lze jistě vnímat i u výše zmíněných aktivit minikurzů
s křesťanskou náplní, generačních skupin nebo u internetové prezentace.
O venkovní vývěsky u vchodu do sborového domu a další dvě nástěnky na veřejnosti se starají farář a sborová sestra.

Rücklová) a předčítají z Bible (nejčastěji Alena Thurzová, Pavel Tůma a Dana Rücklová). Na plátno promítá obvykle David Mazur.
Kromě nedělních bohoslužeb se konaly také sváteční bohoslužby, a to
na Nový rok, dvoje na Velký pátek, dvoje na Štědrý den a na Narození Páně.
Schůzky Nedělní školy pro děti od 6 do 13 let probíhají souběžně
s bohoslužbami a střídavě je vedli Anna Mazurová, Jana Mazurová, Radek Vondra,
Blanka Vlčková a Milan Balahura. Obdobné setkání Nedělní školky (pro děti od 3
do 6 let) střídavě vedly Alena Partlová, Marta Balahurová, Lenka Svobodová, Daniela
Hemidi, Tanja Hackländer a Olga Altmanová. Průměrně chodilo do Nedělní školy 9
dětí (loni 8) a do Nedělní školky 8 dětí (loni 7).
Rodiče s nejmenšími dětmi (přibližně do 3 let) mohou být přítomni na
bohoslužbách v kapli, příp. s dětmi využít možnosti odposlechu bohoslužeb
v klubovně. V průběhu rekonstrukce kaple byla tato možnost nepřístupná.
Pro bohoslužby o čtvrté adventní neděli 20. 12. nacvičila skupina dětí tradiční vánoční divadlo – hru Luďka Rejchrta „Muž jménem Job“. Při přípravách
spolupracovali s faráři a s vikářem rovněž mnozí další členové sboru, především
velká skupina třicátníků, která tvořila doprovodnou skupinu a pěvecký sbor,
a také pomohla dětem při obsazení hereckých partů.
Večeře Páně byla při bohoslužbách vysluhována 18x (při průměrné účasti
60). Chléb a víno k ní obvykle chystá Irena Wagnerová.
V rámci bohoslužeb byly pokřtěny tři malé děti (Samuel Kadeřávek, Lia
Matějková a Richenza Trojanová), jedno větší dítě (Kristýna Filipová) a šest dospělých
(Alžběta Heidrichová, Jana Horáčková, Jan Marek, David Mazur, Martin Šanda a Jana
Vitáková).
Průměrně se bohoslužeb v roce 2015 účastnilo 80 lidí (loni 74).
Na bohoslužby bezprostředně navazuje možnost zúčastnit se posezení
u kávy, čaje a drobného občerstvení v klubovně sboru. Na přípravě tohoto
pravidelného posezení se podílelo postupně mnoho jednotlivců i rodin, nejčastěji
Alena Thurzová, Irena Wagnerová, Eva Mikšíková, Miriam Svobodová, Helena Křehnáčová
a Dana Rücklová.
Formou pohřebních bohoslužeb jsme se rozloučili s Jaroslavem Hroudou.
Církevně oddáni byli Stanislav Roubal a Marie Šímová, Jan Fencl a Marie Exnerová, Šimon Dittrich a Jana Bukáčková, Peter Berta a Růžena Nistorová, Karel Fronk
a Petra Mračková, Jiří Plaček a Petra Šupšáková, Jakub Hromádka a Karolína Fialková,
Anthony Lynch a Magdaléna Blatná.
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4. OSTATNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, SETKÁNÍ A AKTIVITY
4.1 KATECHETICKÉ SKUPINY
Dvakrát v průběhu roku proběhl šestitýdenní cyklus Základů křesťanské víry

(od května a od září), jednou nový šestitýdenní kurz Dál a hlouběji (od října).
Skupina starší mládeže (Karolína Fialková, Jakub Hromádka, Darja Stojanovová
a Jana Syrovátková) připravuje nově pravidelnou měsíční podvečerní pobožnost ve
stylu Taizé. V roce 2015 se konala v kapli či v klubovně celkem šestkrát.
4.2 PRACOVNÍ SKUPINY
Setkání pracovních skupin (společná porada vedení sboru, učitelů Nedělní školy a školky, vedoucích mládeže a misijní skupiny) se konalo dvakrát.
V sobotu 18. dubna 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.
Krátce před Vánocemi se začal formovat nový pěvecký sbor. Pro slavnostní bohoslužby na svátek Narození Páně připravil první dvě písně. Organizačně nebo hudebně se na vedení spolupodílejí především Lenka Faltýnková, Dagmar
Hauznerová, Zdeněk Lauschman a Pavel Trojan
4.3 GENERAČNÍ SKUPINY
Téměř každý týden v pondělí od 14:30 hod. kromě prázdnin koná setkání Kruhu
seniorů. Průměrná účast na 36 setkáních byla 10 (loni 10). Setkání obvykle vedla
Romana Čunderlíková, po jejím odchodu na mateřskou dovolenou převzali vedení
Roman Mazur s Tomášem Cejpem.
Mládež se schází pravidelně každou středu od 18:00 hod. Skupinu tvoří
z větší části vysokoškolští studenti z jiných evangelických sborů. Průměrná účast
na setkáních byla 10 (loni 9). Skupinu vedl Jakub Malý za spolupráce
s dobrovolníky.
Po celý rok se scházel každý pátek, kdy nebyly prázdniny, dětský klub pro
děti od 6 do 13 let. Průměrná účast byla 6 (loni 6). I na vedení této skupiny se
nejvýrazněji podílel Jakub Malý.
Na začátku ledna vyjela skupina střední generace na víkendový pobyt
bez dětí v Herlíkovicích, který připravili Milan Balahura, Jan Rosen a faráři. Velká
skupina rodin s dětmi vyrazila na dubnový víkendový pobyt v Opárně, který
připravili Jakub Malý, Jan Rosen a Radek Vondra. Podzimní víkendovka pro děti
se konala v Jítravě pod vedením obdobné skupiny a za spolupráce Tomáše Cejpa ,
Romana Mazura a Anny Mazurové.

Nedělní sborovou vycházky jsme společně podnikli pětkrát a konaly se
v těchto termínech a trasách: 15. 3. Malá Chuchle – Chuchelský háj, 12. 4. Holubice – Tursko, 19. 9. (s hosty z Domažlic) Újezd – Petřín, 25. 10. Kyje – Hloubětín, 8. 11. Liboc – Bílá Hora. I tyto vycházky připravoval a vedl Zdeněk
Lauschmann, průměrná účast byla 21 výletníků.
Dne 17. května jsme využili formátu Neděle s hostem. Po kázání Jana
Keřkovského, seniora z Jihlavy, a pozdravech dalších hostů z horáckého seniorátu naší církve hovořil následně ve sborové klubovně Pavel Keřkovský o kulatém
výročí upálení Jana Husa.
Celkem 108 dětí i dospělých se zúčastnilo prázdninové rodinné rekreace
v Bělči nad Orlicí od 4. do 11. července, kterou ve spolupráci s mnohými dobrovolníky společně vedli Milan Balahura, Jakub Malý a Roman Mazur.
Skupinka domažlických přátel nás navštívila o víkendu 19. – 20. září.
Skupina několika jednotlivců i rodin navštívila pod vedením Milana Balahury o víkendu 11. — 13. prosince evangelickou farnost v Drážďanech.
5. PASTORACE
Návštěvy, osobní setkání i telefonické hovory se členy sboru konali kromě farářů
i další pomocníci z řad presbyterů i členů sboru (např. manželé Smetanovi, manželé
Kunertovi, manželé Tůmovi, Alena Thurzová, Eva Mikšíková, Eva Ivanovová a další).
6. PODÍL SBORU NA ČINNOSTI ČCE
Všichni duchovní se každý měsíc pravidelně účastní pastorálních konferencí.
Několik rodin se zúčastnilo Seniorátního dne v neděli 13. září v Dobříši.
Našimi delegáty na konvent (seniorátní shromáždění) byly Eva Mikšíková,
Dana Rücklová a Irena Wagnarová. Farář Roman Mazur je členem konventu za seniorátní výbor a Jakub Malý jako seniorátní farář.
Roman Mazur zůstává i nadále seniorem Pražského seniorátu, jak bylo
zmíněno již výše. Z titulu této své funkce se podílí na mnoha celostátních aktivitách církve (např. porady širšího vedení církve, členství v synodu a v jeho komisích, přednášková činnost…). Na synodu v květnu 2015 kandidoval neúspěšně
do synodní rady, nejvyššího grémia církve.

4.4 SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A REKREAČNÍ AKCE
Na neděli 15. 2. připravil Zdeněk Lauschmann pásmo Sedmero písní. Konalo se za
účasti 20 osob po bohoslužbách v kapli.

7. EKUMENICKÉ AKTIVITY
I v roce 2015 jsme se podíleli na lednových setkáních v rámci ekumenického Aliančního týdne modliteb. Jedno z nich se konalo 5. ledna u nás.
Pavel Tůma je redaktorem ekumenické příručky pro každodenní čtení
Bible Mana pro tento den.
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