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ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ 

CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 – LIBNI ZA ROK 2016 

  

1. ÚVOD 

Na následujících stránkách předkládá staršovstvo nejdůležitější informace o tom, co jsme 

v libeňském evangelickém sboru společně prožili v roce 2016. Zpráva je rovněž vděčným 

poděkováním všem zmíněným i nezmíněným členům a přátelům sboru za jejich podíl na 

životě a práci našeho společenství. 

 

2. SPRÁVA SBORU  

Sborové shromáždění jako nejvyšší grémium sboru se sešlo dvakrát: V neděli 14. 2. 

k opakované volbě Romana Mazura po deseti letech za faráře sboru na další období od 

1. září 2016 do 31. srpna 2021 (byl zvolen jednomyslně 48 hlasy) a v neděli 13. března 

k jednání o životě, stavu a hospodaření sboru v roce 2015.  

Vánoční divadlo 2016: Věž 

 

Staršovstvo bylo ve stávajícím složení činné již šestým rokem, volbu nového 

připravovalo již od podzimu 2016 na začátek roku 2017. Konalo se 10 pravidelných 

schůzí (mimo letní prázdniny každý měsíc). 

Důležitou částí plného pracovního úvazku seniorátního faráře Jakuba Malého je 

práce v našem sboru jako sídle seniorátu.  Bez této podpory by souběžná práce Romana 

Mazura jako sborového faráře a seniora Pražského seniorátu nebyla možná.  
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 Vikářem (= farářem v roční povinné nástupní praxi) v našem sboru byl do září 

2016 Tomáš Cejp. V rámci této činnosti se plně spolupodílel na většině sborových aktivit 

společně s oběma faráři. Po úspěšném letním završení vikariátu se od prosince stal fará-

řem sboru v Libčicích nad Vltavou. 

 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 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 den-

ní návštěvnost stránek se dlouhodobě pohybuje na stabilních počtech kolem 25.  

 Na konci roku 2016 jsme jako sbor evidovali 380 členů (o rok dříve 384). Se dvě-

ma členkami jsme se rozloučili při pohřebních resp. vzpomínkových bohoslužbách 

(jmenovitě budou uvedeny níže). Dále jsme dostali zprávu o úmrtí jedné neaktivní členky. 

S šesti neaktivními členy jsme ztratili kontakt (zjištěno při rozesílání Lilie). Na vlastní 

žádost vystoupila jedna členka. Do jiného evangelického sboru přestoupila rodina o čty-

řech členech. Z jiných sborů k nám přestoupili Adéla a Petr Moravcovi a Magdaléna a Pavel 

Andrejsovi. Jedna členka byla byla opětovně zařazena do seznamu členů po dřívějším 

chybném vyřazení. Vykonali jsme křty pěti nových dětských i dospělých členů (jmenovitě 

budou zmíněni níže). 

 V seznamu členů s hlasovacím právem evidujeme na počátku roku 2017 cel-

kem 117 členů (loni 110).  

 Salár a dary věnovalo v roce 2016 sboru celkem 119 jednotlivců a rodin z řad 

členů a přátel sboru (o rok dříve 115). Součet sbírek, odevzdaných salárů a darů určených 

pro běžný život a službu sboru činil 614.631 Kč (loni 593.958 Kč). Dalších 65.534 Kč 

bylo poskytnuto při účelové sbírce na opravu a zateplení exteriéru kaple. Podrobnější 

informace budou poskytnuty v účetní závěrce a ve zprávě o hospodaření sboru.  

 

3. BOHOSLUŽBY 

Nedělní a sváteční bohoslužby (57x) jsou hlavními událostmi sborového života. Mimo 

našich farářů a vikáře (Mazur 23x, Malý 21x, Tomáš Cejp 11x) se na jejich vedení či na ká-

zání podíleli presbyteři František Hrdlička (3x) a Pavel Tůma (1x) a hosté — synodní kurá-

tor Vladimír Zikmund (1x) a drážďanská farářka Gisela Merkel-Manzer (1x). 

 Sborová oznámení obvykle připravuje a přednáší kurátorka Eva Mikšíková, v její 

nepřítomnosti zaskakují místokurátorka Irena Wagnerová a sborová sestra Alena Thurzová. 

Na varhany nás při bohoslužbách doprovázela řada varhaníků, nejčastěji Fafa Andriantsa-

razo (17x), Zdeněk Lauschmann (17x), Noemi Matějková (7x) a Romana Čunderlíková (4x). Při 

bohoslužbách zpíváme také písně s doprovodem kytary, příp. dalších nástrojů. Při 
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 Konaly se dvě besedy pro veřejnost: s Pavlem Kotrbou O cestě ze srdce Evropy 

do Santiaga de Compostela (20. ledna) a s Ludmilou Čiernou o integraci migrantů v Ně-

mecku (25. února). 

 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.   

 

10. ZHODNOCENÍ A VÝHLED  

V průběhu roku jsme se postupně radovali z narození devití (!) dětí v rodinách aktiv-

ních členů a přátel sboru — Františka Čunderlíka, Štěpána Heidricha, Terezy Jelínkové, 

Šimona Matějky, Augustina Trojana, Václava Ducho, Violy Faltýnkové, Arthura Moravce 

a Jonáše Klečky.  

 S touto radostnou sérií snad souvisí  i mírný pokles průměrné návštěvnosti na 

bohoslužbách, a to z 80 na 77 (viz graf na poslední straně). Porody v tolika rodinách 

dočasně omezily jejich účast na aktivitách sboru.  

 Další dva klíčové ukazatele sborového života, totiž ochota členů angažovat se 

ve společných pracích a službách a výše celkových finančních příspěvků jsou 

i nadále radostné a snad rostoucí (nakolik se dají odhadnout nebo změřit).  

 Jádro sboru nyní tvoří především příslušníci střední generace od dvacátníků po 

čtyřicátníky. Mnozí z nich se chystají založit rodinu nebo ji už založili a nyní se o ni stara-

jí. To se projevuje rostoucím počtem dětí na bohoslužbách, velkým zájmem o akce a akti-

vity pro celé rodiny, ale také stagnující nebo klesající účastí na generačních setkáních 

v týdnu (starší mládež, střední generace). Proto hledáme nové termíny a formáty akcí, aby 

byly vůči zaneprázdněným rodinám co nejvstřícnější. 

 Velmi důležité jsou v tomto kontextu omlazení sboru dvě nové aktivity zmíněné 

výše: setkávání dorostu pro čerstvé „náctileté“ v pondělí večer a setkávání rodičů s dětmi 

Libé Ňuňu.  
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6. PODÍL SBORU NA ČINNOSTI ČCE  

Všichni duchovní se každý měsíc pravidelně účastnili pastorálních konferencí — pravi-

delných měsíčních porad duchovních Pražského seniorátu. Jakub Malý byl v prvním po-

loletí roku 2016 členem pracovní skupiny pro přípravu těchto setkání.  

 Našimi delegáty na konvent (seniorátní shromáždění) byly Eva Mikšíková, Dana 

Rücklová a Irena Wagnerová. 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 nově strategické komisi 

synodní rady, účastní se porad širšího vedení církve, je členem synodu a jeho komisí…). 

Především s tématem misijní otevřenosti sborů je zván rovněž na různá místa naší církve 

i v širší ekuméně přednášet a diskutovat.  

  

7. EKUMENICKÉ AKTIVITY 

I v roce 2015 jsme se podíleli na lednových setkáních v rámci ekumenického Alianční-

ho týdne modliteb. Jedno z nich se konalo 6. ledna u nás.  

 Pavel Tůma je redaktorem ekumenické příručky pro každodenní čtení Bible Ma-

na pro tento den.  

 

8. DIAKONICKÉ AKTIVITY 

Celkem pětkrát připravovaly Dana Rücklová a Tanja Hackländer polévku nebo chleby 

v rámci seniorátního projektu „Polévka pro potřebné“. Jde o přípravu jídla, které je 

následně před hlavním pražským nádražím rozdáváno zdarma zájemcům, nyní již dvakrát 

týdně.  

 V návaznosti na iniciativu Pražského seniorátu jsme obdobně zapojeni také do 

spolupráce s Potravinovou bankou Praha. Každou první neděli v měsíci jsou při dob-

rovolné sbírce ve sboru shromážděny trvanlivé potraviny, které jsou následně předány do 

skladu, odkud jsou distribuovány potřebným. 

Sociální fond pro členy i nečleny sboru v situacích různé životní nouze byl 

v roce 2016 využíván takto: na pomoc jednotlivcům či rodinám bylo určeno celkem 

11.000 Kč. 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 posedmé v řadě za sebou v sobotu 30. ledna. Organi-

zaci měla na starost pracovní skupina, ve které byli činní kromě duchovních např. Milan 

Balahura, Anna Mazurová a Silvie Rosenová jako hlavní koordinátorka příprav.  

 Minikurz „Základy křesťanské víry“ pro nové zájemce o evangelickou víru 

a křest se konal dvakrát, na jaře a na podzim.  

 Noc kostelů proběhla v pátek 10. června, organizačně ji připravil Jakub Malý. Na 

programu byla např. vernisáž výstavy obrazů Tomáše Cejpa, vystoupení Divadla 35. 

května, vystoupení pěveckého sboru dopravního podniku nebo jazzové bohoslužby.  
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jejich vedení pomáhali nejčastěji Anna Mazurová, Radek Vondra, Jan Marek, Karolína Hro-

mádková, Darja Stojanovová, Fafa Andriantsarazo, Jakub Hromádka a Jan Rosen. Presbyteři 

i další dobrovolníci se na průběhu bohoslužeb podílejí rovněž tím, že vítají všechny 

účastníky (nejčastěji Silvie Rosenová, Alena Thurzová, Irena Wagnerová, Eva Mikšíková, Miriam 

Svobodová a Dana Rücklová) a předčítají z Bible (nejčastěji Alena Thurzová, Pavel Tůma a 

Dana Rücklová). Na plátno promítá téměř vždy, když je potřeba, David Mazur.  

 Kromě nedělních bohoslužeb se konaly také sváteční bohoslužby, a to na Nový 

rok, dvoje na Velký pátek, na Bílou sobotu a dvoje na Štědrý den. V neděli 7. února jsme 

uspořádali slavnostní bohoslužby po dokončení rekonstrukce kaple s hostem — synod-

ním kurátorem Vladimírem Zikmundem. V rámci bohoslužeb o 4. adventní neděle vy-

stoupil pěvecký sbor Musica Resonans.  

 Schůzky Nedělní školy pro děti od 6 do 13 let probíhají souběžně 

s bohoslužbami a střídavě je vedli Milan Balahura, Anna Mazurová, Blanka Vlčková, Jana 

Mazurová a Radek Vondra. Obdobné setkání Nedělní školky (pro děti od 3 do 6 let) stří-

davě vedly Daniela Hemidi, Alena Partlová, Olga Altmanová, Lenka Svobodová, Marta Balahuro-

vá a Tanja Hackländer. Průměrně chodilo do Nedělní školy 9 dětí (loni 9) a do Nedělní 

školky 9 dětí (loni 8).  

 Rodiče s nejmenšími dětmi (přibližně do 3 let) mohou být přítomni na boho-

službách v kapli, příp. s dětmi využít možnosti odposlechu bohoslužeb v klubovně.  

 Pro bohoslužby o druhé adventní neděli 4. prosince nacvičila skupina dětí tradiční 

vánoční divadlo – hru Luďka Rejchrta „Věž“. Při přípravách spolupracovali 

s faráři rovněž mnozí další členové sboru, především velká skupina třicátníků, která tvoři-

la doprovodnou skupinu a pěvecký sbor, a také pomohla dětem při obsazení hereckých 

partů. 

 Večeře Páně byla při bohoslužbách vysluhována 19x (při průměrné účasti 60). 

Chléb a víno k ní obvykle chystá Irena Wagnerová.  

 V rámci bohoslužeb byly v průběhu roku postupně pokřtěny tři malé děti (Matyáš 

Berger, František Čunderlík a Petr Stich), desetiletá Pavla Mikšíková a dospělá Monika Manová.  

 Průměrně se bohoslužeb v roce 2016 účastnilo 77 lidí (loni 80).  

 Na bohoslužby bezprostředně navazuje možnost zúčastnit se posezení u kávy, 

čaje a drobného občerstvení v klubovně sboru. Na přípravě tohoto pravidelného pose-

zení se podílelo postupně mnoho jednotlivců i rodin, nejčastěji Irena Wagnerová, Eva Mi-

kšíková, Dana Rücklová, Alena Thurzová, Miriam Svobodová a Helena Křehnáčová.  

 Formou pohřebních resp. vzpomínkových bohoslužeb jsme se rozloučili 

s Františkou Kunertovou a Zdeňkou Šimkovou. Roman Mazur vykonal v rámci zástupu za 

kolegu rovněž pohřeb hornopočernické evangeličky Blaženy Rajchertové. 

  Církevně oddáni byli našimi faráři Hana Čermáková a Vít Jakoubek (u Klimenta),  

Petra Cardová a Michal Janda, Radka Šubrtová a Petr Hornek. 

  

4. OSTATNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, SETKÁNÍ A AKTIVITY  

4.1 KATECHETICKÉ SKUPINY 

V průběhu letních prázdnin se scházela skupina zájemců napříč všemi generacemi k no 
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vému formátu „letních biblických hodin“ (účast se pohybovala kolem 10).  

 V prvním pololetí se pětkrát konala večerní pobožnost se zpěvy z Taizé. Proto-

že průměrná účast nebyla velká (do 10), po prázdninách se již nepokračovalo.   

 Pro všechny zájemce ze sboru se konal celodenní seminář o typologii MBTI 

s Karlem Řežábkem, lektorem kurzů a pastorem Křesťanského společenství v Plzni.  

Sborová dovolená 2016: středisko Immanuel v Železných horách 

 

 Proběhl rovněž šestidílný minikurz Jakým lídrem má být křesťan? pro ty, kdo 

jsou jako křesťané v různých vedoucích pozicích.  

  

4.2 PRACOVNÍ SKUPINY 

Setkání učitelů Nedělní školy a školky se konalo v roce 2016 jen jednou.  

 Na začátku roku se několikrát sešla nová pracovní skupina pro uprchlíky, ale 

vzhledem k tomu, že nakonec do Prahy žádní uprchlíci nepřišli, skupina svou činnost 

postupně utlumovala. 

 V sobotu 19. března odpoledne se konala brigáda na úpravu sborového dvorku 

a dětského hřiště. Zúčastnili se jí dobrovolníci z řad členů sboru i z řad obyvatel okol-

ních domů, kteří hřiště užívají.   

 Pěvecký sbor připravil pod vedením Lenky Faltýnkové, Dagmar Hauznerové a Pavla 

Trojana trojí vystoupení na bohoslužbách: dvakrát o Velikonocích a na první adventní 

neděli.  
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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 36 setkáních byla asi 8 (loni 10). Setkání 

obvykle vedl Roman Mazur nebo Tomáš Cejp.   

 Sedmkrát se sešla skupina třicátníků (průměrná účast byla asi 5).  

 Mládež se scházela pravidelně každou středu od 18:00 hod. Skupinu tvoří z větší 

části vysokoškolští studenti z jiných evangelických sborů. Průměrná účast na setkáních 

byla 6 (loni 10) a negativně ji poznamenal dlouhodobý pobyt dvou nejaktivnějších mlá-

dežníků v Německu. Skupinu vedl ve spolupráci s některými mládežníky Roman Mazur. 

V dubnu skupina vyrazila na víkendovku na Seč (8 mládežníků a 3 dospělí). V prosinci se 

u nás konalo větší celopražské setkání Všeliké mládeže. 

 Po celý rok se scházel každý pátek, kdy nebyly prázdniny, dětský klub pro děti od 

6 do 11 let. Průměrná účast byla 4 (loni 6). Skupinu vede Jakub Malý.  

 Některé větší děti se již setkání dětského klubu neúčastnily, protože začaly od 

pozdimu docházet do nové skupiny „dorostu“. Tato nová čtyřčlenná skupina pro děti 

od 11 do 14 let se schází každé pondělí od 18:00 hod. a vede ji Jakub Malý. Časem by se 

z ní měla stát nová skupina mladší mládeže.   

 Díky iniciativě Noemi Matějkové začal od konce roku fungovat (co čtrnáct dní ve 

čtvrtek dopoledne) klub pro rodiče s nejmenšími dětmi „Libé Ňuňu“.  

Na začátku ledna vyjela skupina střední generace na víkendový pobyt bez dětí 

v Herlíkovicích, který připravili Milan Balahura, Jan Rosen a všichni tři duchovní. Velká skupi-

na rodin s dětmi vyrazila na květnový víkendový pobyt v Desné, který připravili Jakub 

Malý, Jan Rosen, Radek Vondra a Michal Hrdlička. Stejná sestava připravila i podzimní ví-

kendovku pro školní děti v obci Klapý. 

  

4.4 SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A REKREAČNÍ AKCE 

Nedělní sborovou vycházky jsme společně podnikli třikrát a konaly se v těchto termí-

nech a trasách: 20. března do keltského hradiště Šance, 9. října do Třebotova a 14. listo-

padu do Klínce. Vycházky připravoval a vedl Zdeněk Lauschmann, průměrná účast byla 

12 výletníků. 

 Celkem asi 90 dětí i dospělých se zúčastnilo prázdninové rodinné rekreace ve 

středisku Immanuel v Železných horách od 13. do 20. srpna, kterou ve spolupráci 

s mnohými dobrovolníky společně vedli Tomáš Cejp, Jakub Malý a Roman Mazur.  

Domažlický partnerský sbor navštívila skupina našich členů o víkendu 18.—

19. června.  

Skupina přátel z drážďanského evangelického sboru Frieden und Hoffnung 

nás navštívila o víkendu 16.—18. září.  

   

5. PASTORACE  

Návštěvy, osobní setkání i telefonické hovory se členy sboru konali kromě duchovních  

i další pomocníci z řad presbyterů i členů sboru. 

 


