
  

ZPRÁVA STARŠOVSTVA  
O ŽIVOTĚ A STAVU SBORU ZA ROK 2018 

 
----- 
I. BOHOSLUŽBY JAKO STŘED SBOROVÉHO ŽIVOTA 
Posláním našeho sboru je sdílet a šířit křesťanskou víru, lásku a naději... 
 

 57x nedělní a sváteční bohoslužby s průměrnou účasti 80 (loni 82) 

 sváteční bohoslužby: na Nový rok se nekonaly (byly totiž v neděli na 
Silvestra) / na Zelený čtvrtek sederová večeře / o Velkém pátku dopoled-
ne / na Bílou sobotu večerní vigilie / 25. listopadu ke 100. výročí ČCE / 
na Štědrý den dopoledne i odpoledne / na Narození Páně dopoledne 

 rodinné bohoslužby: 24. června k zakončení školního roku / 2. září 
k zahájení školního roku / 23. prosince s vánočním divadlem 

 vedoucí bohoslužeb: 30x Roman Mazur  / 17x Jakub Malý / 11x Tomáš 
Jun / 1x Blahoslav Hájek (farář v důchodu), František Hrdlička, Michal Cha-
lupski (student teologie), Andreas Lechner (farář z Drážďan), Mirjam Marková 
(studentka teologie) 

 kazatelské cykly: Občerstvovací stanice křesťanského putování / Paší-
je podle Matouše (postní doba) / Svědectví víry dětem a mládeži 
(velikonoční období) / Bohem povolaní (letní prázdniny) / Jak zraje ví-
ra? / Předobrazy Mesiáše (listopad a advent) 

 křty: malé děti: Tomáš Andrejs, Nina Balahurová, Marie Doležalová, Arthur 
Moravec / větší děti: Vendula Vlčková, Jana Nováková / dospělí: L. A. 

 konfirmace dospělých nových členů sboru: Luboš Doležal, Radka Ple-
cháčková 

 večeře Páně: na bohoslužbách 20x za průměrné účasti 65 (loni 63) / 
v rodině 1x  

 Nedělní školu (pro děti od první třídy do 12 let) vedli za průměrné 
účasti 8 dětí: Radek Vondra, Blanka Vlčková, Michal Hrdlička (nově), Milan 
Balahura, Anna Mazurová (skončila), Jiřina Nováková (nově), Jana Mazurová 
(skončila), Jana Vondrová (skončila) 

 Nedělní školku (pro děti od 3 let do první třídy vedli) vedli za průměr-
né účasti 7 dětí: Olga Altmanová, Alena Partlová, Lenka Svobodová, Daniela 
Hemidi, Jiřina Nováková (přešla do Nedělní školy), Tanja Hackländer, Lenka 
Faltýnková (nově) 

 rodiče s nejmenšími dětmi (do 3 let) jsou účastni na bohoslužbách 
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v kapli nebo využívají možnosti odposlechu z kaple v klubovně 

 vítací službu měli nejčastěji: Eva Mikšíková, Dana Rücklová, Miriam Svo-
bodová, Vilém Faltýnek, Irena Wagnerová a František Hrdlička 

 na varhany doprovázali nejčastěji: Fafa Andriantsarazo, Zdeněk Lau-
schmann, Romana Čunderlíková, Noemi Matějková, Jan Rotrekl 

 z Bible předčítali nejčastěji: Alena Thurzová, František Čunderlík, Vilém 
Faltýnek, Dana Rücklová 

 kytarová skupina doprovázela pravidelně zpěv písní s kytarou, střídali 
se v ní: Erica, Fafa a Victor Andriantsarazovi, Jakub Hromádka, Jan Marek, 
Anna a Roman Mazurovi, Jan Rosen, Radek Vondra a Jana Vondrová 

 na plátno promítá zpravidla David Mazur 

 oznámení připravili a četli nejčastěji: Silvie Rosenová, Irena Wagnerová, Ale-
na Thurzová, František Čunderlík 

 do přípravy navazujícího občerstvení u kávy a čaje se zapojili nejčas-
těji: Alena Thurzová, Irena Wagnerová, Eva Mikšíková, Dana Rücklová, Miriam 
Svobodová, Magdaléna a Pavel Andrejsovi, Silvie a Jan Rosenovi, Daniela Běťáková, 
Helena Křehnáčová, Gabriela a Jakub Klečkovi, Kateřina Daníčková, Blanka Vlč-
ková, Melánie Kukelková, Anna Mazurová, Adéla Moravcová, Jiřina Nováková, 
Kateřina a Radek Vondrovi 

 svatební bohoslužby: 5x / Jakub Drápal a Jana Mazurová / Bohdan Mala-
niuk a Zuzana Vomočilová / Aleš Pouzar a Simona Benátská / Stanislav Ptáček a 
Marika Hankiewiczová / Jiří Vojtěšek a Tereza Varvařovská 

 vzpomínkové a pohřební bohoslužby: Pavel Smetana 
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II. KONTAKTNÍ A MISIJNÍ AKTIVITY 
...aby lidé byli inspirováni k přijetí křtu… 
 

 24. února Evangelický karneval 

 dva cykly minikurzu „Základy křesťanské víry“ pro nové zájemce 
o křesťanství: v lednu a v únoru ho dokončilo 5 zájemců / v říjnu a listo-
padu 1 zájemkyně 

 pěvecký sbor mládeže Fusion: jarní úvodní koncerty a založení souboru 
ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých / úspěšné tříměsíční zku-
šební období od dubna do června / pokračování od září do prosince / 26 
zkoušek / předprázdninový a adventní koncert / dvě víkendovky / tým 
vedoucích tvoří duchovní: seniorátní farář pro mládež Karel Müller, Jakub 
Malý, vikář Tomáš Jun (do června), dobrovolníci Jitka Vlčinská, Viky Maško-
vá, Jana Svobodová, Pavel Bláha, Jordan Tomeš, Erica Andriantsarazo, Daniel Šou-
rek, Daniel Žák, Petra Porschová (poslední tři od podzimu) / občerstvení při-
pravovali nejčastěji: Kateřina Daníčková (16x!), Olga Mrázková (9x!), Silvie 
Rosenová, Helena Křehnáčová, Dita Pelikánová, Melánie Kukelková 

 prezentace sboru při předvánočním koncertu Mateřské školy ze Soko-
lovské ulice 

 venkovní vývěsky u vchodu do sborového domu a u dětského hřiště 

 probíhala rekonstrukce sborového webu, který byl následně spuštěn 
v lednu 2019 na nové adrese (www.libenstvievangelici.cz) / kromě zaměst-
nanců sboru a zaplacených profesionálu se na něm podílel  darovanou 
programátorskou prací Jakub Kadeřávek 

 sborový profil na sociální síti Facebook spravovali pracovníci pro ko-
munikaci 

 faráři Jakub Malý a Karel Müller natáčeli krátká videa o křesťanské víře 
(nejen) pro mladé Pastoral Brothers 
 
  
III. AKTIVITY K PROHLUBOVÁNÍ KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA 
... k prohlubování duchovního života… 
 

 Libé Ňuňu: klub pro rodiče s malými dětmi (do 6 let) / schází se čtr-
náctidenně / 15 setkání s průměrnou účastí 8 

 Dětský klub: pro děti od 6 do 12 let / 27x za průměrné účasti 4 (loni 3) 

 31x setkání dorostu, to jest mládeže od 12 do 16 let s průměrnou účastí 
4 (loni 4) 

http://www.libenstvievangelici.cz
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 skupinková setkání Koinónia pro sdílení a prohlubování duchovního 
života: skupinka Alfa, převážně pro mladší seniory, 13x s průměrnou účas-
tí 8 / skupinka Beta, převážně pro mladší střední generaci, 13x s průměr-
nou účastí 6 

 Kruh seniorů: 36x za průměrné účasti 7 (loni 9) 

 Kurz „Manželské večery“ : 8 setkání v únoru až dubnu / absolvovalo 
8 párů 

 letní biblické hodiny: 9x za průměrné účastí 8 (loni 8) 

 minikurz „Dál a hlouběji” o prohlubování praktikovaného křesťanské-
ho života: 6 setkání v září a v říjnu za průměrné účasti 5 
 
 
IV. SLUŽBA VE SBORU I VE SPOLEČNOSTI 
...a ke křesťanské službě v církvi i ve společnosti... 
 

 porada učitelů Nedělní školy a školky: 1x 

 podpůrné a pastorační rozhovory konali faráři i aktivní laici 
(především presbyteři) osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailů 

 Jarní brigáda na hřišti a na farní zahradě: 24. března za účasti 25 

 brigádní výpomoc ve sboru v Ústí nad Labem: 21. července za účasti 5 

 „Polévka pro potřebné“: polévku nebo chleby pro potřebné v okolí 
hlavního pražského nádraží připravili 5x Dana Rücklová a Tanja Hackländer 

 Obchůdek jednoho světa jsme podpořili prodejem 18. a 25. listopadu 
(zorganizovali Silvie Rosenová a Irena Wagnerová) 

 Potravinová banka Praha: 10x sbírka při bohoslužbách 

 Sociální fond: pro členy i přátele sboru v situacích různé sociální nou-
ze / příspěvky byly poskytnuty 3 rodinám a 1 jednotlivci v celkové výši 
18.510 Kč / jedna rodina a jeden jednotlivec splatili dříve poskytnuté půjč-
ky 

 Průběžně jsme finančně podporovali sestru L. R. v těžké nemoci 

 pěvecký sbor Libé Ň: 14x zkoušel / 4x vystoupil na bohoslužbách 
(např. na Velký pátek, o Velikonoční neděli a o Vánocích) 

 večer s poděkováním klíčovým dobrovolníkům a donátorům: při-
pravili Anna a Roman Mazurovi / 27. červen / 44 účastníků 
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V. EKUMENICKÉ, SPOLEČENSKÉ, VÝLETNÍ A KULTURNÍ 
AKCE 
 

 víkendové pobyty: 5. - 7. leden pro střední generaci bez dětí v Herlíko-
vicích / 18. - 20. květen pro rodiny v Rokytnici nad Jizerou) / 2. - 4. listo-
pad pro děti v Svatém Janu pod Skalou / připravovali a vedli Milan Balahu-
ra, Michal Hrdlička, Anna Mazurová, Petr Novák, Jan Rosen, Radek Vondra, 
Jana Vondrová a všichni tři duchovní) 

 modlitební setkání v rámci Aliančního týdne modliteb: 10. leden 

 recitál křesťanského písničkáře Slávka Klecandra: 18. únor 

 nedělní vycházky:  4. březen do Milíčovy kaple v Malešicích / 8. duben 
na Děvín / 23. září na Podmoráňskou vyhlídku / 11.listopad do Dubče a 
okolí Říčanky / připravuje a vede Zdeněk Lauschmann 

 Koncert „Radostí spojených sborů” z Brna: 13. květen 

 Noc kostelů: 25. května / mj. vernisáž objektů a fotografií Ondřeje 
Tučka, vystoupení pěveckého sboru Repetice Gymnázia Na Pražačce, 
komponované pásmo poezie a vzpomínek disidenta a teologa Jakuba S. 
Trojana a varhanních improvizací skladatele a ředitele Pražské konzervato-
ře Pavla Trojana „Chvála protikladů“ 

 víkendový výlet do partnerského sboru v Domažlicích: 9. - 10. čer-
ven / 15 účastníků 

 rodinná dovolená v Bělči nad Orlicí: 4. - 11. srpen v Bělči nad Orli-
cí / 127 účastníků 

 víkendová návštěva z partnerského drážďanského sboru Frieden 
und Hoffnung: 6. - 7. říjen / 16 hostů 
 
 
VI. ČLENOVÉ SBORU 
 
přestupy do našeho sboru: Luboš Doležal, Michal Chalupski, Radka Plecháč-
ková 

 pokřtili jsme 7 nových členů: (jmenováni již výše) 

 zemřelo 5 členů, z nichž jen dva byli aktivní: Alena Ponocná, Pavel Smetana 

 ze sboru vystoupila 1 členka: Markéta Jelínková 

 ztratili jsme kontakt na 14 neaktivních členů (zjištěno při rozesílání 
Lilie) 
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 počet členů na konci roku 2018: 371 členů (loni 382) 

 Počet členů s hlasovacím právem v březnu 2019 (mají ti, kdo se 
účastní aktivit sboru a zároveň zaplatili v uplynulém roce salár): 105 (loni 
114) 
 
 
VII. VEDENÍ A SPRÁVA SBORU 
 

 sborové shromáždění: 18. březen 

 farář: Roman Mazur (od 2006, nyní zvolen do 31. 8. 2021) 

 seniorátní farář s místem působení v našem sboru: Jakub Malý (jako 
farář od 2014, nyní zvolen do 31. 12. 2021) 

 vikář: Tomáš Jun (do srpna), nyní s ženou Martinou a dvěma syny ve sbo-
ru v Ústí nad Labem 

 staršovstvo (zvoleno na 2017 - 2023): 10x běžná schůze / 1x výjezdní 
zasedání s hostem Davidem Novákem z Církve bratrské / Fafa Andriantsara-
zo, František Čunderlík, Vilém Faltýnek, František Hrdlička, Zdeněk 
Lauschmann, Jan Matějka, Eva Mikšíková (místokurátorka), Silvie Rosenová 
(kurátorka), Dana Rücklová, Miriam Svobodová, Alena Thurzová a Pavel Tůma 

 zaměstnanci sboru: Alena Thurzová na 0,66 úvazku jako sborová sestra, 
účetní a správcová / Michal Chalupski, Dominika Kadeřávková, Anna Mazuro-
vá, Mirjam Marková a Lukáš Marek postupně jako pracovníci pro komuni-
kaci (formou dohody o provedení práce) / Vladimír Dudlíček, Alžběta 
Rücklová a David Mazur na úklidové práce (formou dohody o provedení 
práce) 

 každotýdenní porady širšího vedení sboru (faráři, kurátorka, místo-
kurátorka, sborová sestra, pracovník/ci pro komunikaci): 45x 

 Sborový časopis Lilie: vyšel před Velikonocemi a před Vánocemi. 

 e-mailové Zprávy z fary se připravují a rozesílají přibližně jednou mě-
síčně 
 
 
VIII. HOSPODAŘENÍ SBORU 
 

 salár a dary věnovalo v roce 2018 sboru celkem 114 jednotlivců a rodin 
z řad členů a přátel sboru (o rok dříve 127) 
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 součet sbírek, odevzdaných salárů a darů určených pro běžný život a 
službu sboru činil 737.080 Kč (loni 637.765 Kč) 

 součet ostatních vykonaných sbírek odesílaných jinam (celocírkevní 
povinné i dobrovolné sbírky, např. na církevní stavební fond Jeronýmovu 
jednotu, pro potřebné…) činil 105.447 Kč 

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

 
 
IX. PODÍL NA ČINNOSTI ČCE 
 

 duchovní se každý měsíc pravidelně účastnili pravidelných měsíčních 
porad farářů Pražského seniorátu 

 naši delegáti na konvent (seniorátní shromáždění): Silvie Rosenová, Fran-
tišek Čunderlík a František Hrdlička / Roman Mazur je členem konventu za 
seniorátní výbor a Jakub Malý jako seniorátní farář. 

 hostili jsme modlitební setkání „Pane, nauč nás modlit se”(6. březen) / 
a rovněž velký konvent pražského seniorátu (10. listopad) 
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 mnozí naši členové se účastnili Sjezdu mládeže a oslav 100. výročí 
ČCE v Pardubicích (27. - 30. září) 

 Roman Mazur je i nadále seniorem Pražského seniorátu a předsedou celo-
církevní strategické komise, členem synodu a jeho komisí, občasným před-
nášejícím v církvi 

 Jakub Malý je členem seniorátní grantové komise 

 Silvie Rosenová byla členkou poradního odboru synodní rady pro evangeli-
zaci a misii 

 Alena Thurzová je seniorátní revizorkou účetnictví 

 Fafa Andriantsarazo a František Čunderlík jsou členy správní komise ve 
sboru v Ústí na Labem 
 
 
X. ZHODNOCENÍ A VÝHLED 
 

 noví členové a přátelé se aktivně zapojují do služby i financování sbo-
ru, což umožňuje rozložení úkolů při stoupající aktivitě sboru 

 pokračující nárůst salárů a darů potřebný pro pokračující cestu k sa-
mofinancování (jen oproti loňsku se pro rok 2019 zvýšily povinné odvody 
za faráře a na správu církve o 43.000 Kč) 

 velký dlouhodobý misijní projekt pěveckého sboru pro mládež Fusi-
on je náročný / s klíčovou personální posilou „externistů” z Křesťanské 
akademie mladých a z jiných pražských evangelických sborů a díky zapoje-
ní mnoha našich aktivních členů jsme ho nakonec zvládli rozjet i „usadit“ 

  dvě výborně fungující skupinky prohlubování duchovního života 
Koinónia nás vedou k zvažování založení dalších 

 zřízení místa pracovníka pro komunikaci se jednoznačně osvědčilo, 
při aktuální úrovni života a služby sboru potřebují faráři (kteří mohou vě-
novat sboru přibližně do 1,3 úvazku) i zapojení dobrovolníci další place-
nou podporu 


