
  

ZPRÁVA STARŠOVSTVA  

O ŽIVOTĚ A STAVU SBORU ZA ROK 2019 

Jubilejní stá nedělní vycházka (Uhříněves, říjen 2019) 

 

----- 

1. BOHOSLUŽBY JAKO STŘED SBOROVÉHO ŽIVOTA 

Posláním našeho sboru je sdílet a šířit křesťanskou víru, lásku a naději… 

 

► 58x nedělní a sváteční bohoslužby s průměrnou účasti 82 (loni 80)  

► sváteční bohoslužby: na Nový rok / na Zelený čtvrtek sederová ve-

čeře / o Velkém pátku dopoledne / na Bílou sobotu večerní vigilie / 

24. listopadu k 90. výročí sboru / na Štědrý den dopoledne i odpoledne / 

na Narození Páně dopoledne 

► rodinné bohoslužby: 23. června k zakončení školního roku / 1. 9. 

k zahájení školního roku / 22. prosince s vánočním divadlem  

► vedoucí či spoluvedoucí bohoslužeb: Roman Mazur 28x / Jakub Malý 

21x / František Hrdlička 3x / Mirjam Marková 2x / František Čunderlík 1x / 
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Jaromír Dus 1x / Daniel Freitinger 1x / Jakub Kadeřávek 1x / Jan Matějka 1x / 

Jiří Mrázek 1x / Karel Müler 1x / Zdeněk Turek 1x  

► kazatelské cykly: Znamení království (o Ježíšově působení) / Průlom 

království (o Ježíšově velikonoční cestě do Jeruzaléma) / Ve službách krá-

lovství / Výzbroj proti Zlému / Vášnivý Bůh / Obrazy církve / Ten, kte-

rý byl a který jest a který přichází 

► křest: Eliáš Matějka 

► požehnání: Vít Maršík 

► konfirmace členů sboru: Erica a Victor Andriantsarazovi, Sebastian 

Mrázek, Aneta Partlová 

► večeře Páně: na bohoslužbách 17x za průměrné účasti 63 (loni 65) / 

na vyžádání v rodině 4x 

► Nedělní školu (pro děti od první třídy do 12 let) vedli za průměrné 

účasti 8 dětí: Blanka Vlčková, Milan Balahura, Jiřina Nováková (skončila), Ra-

dek Vondra (skončil), Alena Partlová, Michal Hrdlička 

► Nedělní školku (pro děti od 3 let do první třídy vedli) vedli za prů-

měrné účasti 7 dětí: Lenka Faltýnková, Olga Altmanová, Alena Partlová (v prů-

běhu roku “přestoupila” do Nedělní školy), Gabriela Klečková, Lenka Svobo-

dová, Daniela Hemidi (v první polovině roku), Tanja Hackländer, Erica Andri-

antsarazo (nově v druhé polovině roku) 

► rodiče s nejmenšími dětmi (do 3 let) jsou účastni na bohoslužbách 

v kapli nebo využívají možnosti odposlechu z kaple v klubovně 

► vítací službu měli nejčastěji: Eva Mikšíková, Miriam Svobodová, Irena 

Wagnerová, Dana Rücklová  

► na varhany doprovázali nejčastěji: Fafa Andriantsarazo, Zdeněk 

Lauschmann, Romana Čunderlíková, Jan Rotrekl 

► z Bible předčítali nejčastěji: Alena Thurzová, Jakub Kadeřávek, Vilém 

Faltýnek, Dana Rücklová, Jan Matějka 

► kytarová skupina měla 23 zkoušek, pravidelně doprovázela zpěv písní 

s kytarou, střídali se v ní: Erica, Fafa a Victor Andriantsarazovi, Jakub Hro-

mádka, Jan Marek, Anna a Roman Mazurovi, Jan Rosen, Radek Vondra 

► na plátno promítá zpravidla David Mazur 

► oznámení připravili a četli nejčastěji: Silvie Rosenová, Alena Thurzová, Jan 

Matějka  

► do přípravy navazujícího občerstvení u kávy a čaje se zapojilo cel-
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kem 40 jednotlivců nebo rodin, nejčastěji: Irena Wagnerová, Alena Thurzová, 

manželé Kadeřávkovi, Eva Mikšíková, Dana Rücklová, manželé Markovi, Miriam 

Svobodová, David Mazur, Anna Mazurová, Klára Smetanová, Daniela Běťáková, 

manželé Andrejsovi, Katka Daníčková, Helena Křehnáčová, Alena Partlová, manželé 

Matějkovi a Marta Vomlelová 

► svatební bohoslužby: 7x, obvykle pro nečleny sboru / Stanislava Pro-

cházková a Jan Růžička / Barbora Medová a Pavel Svoboda / Ljubov Pavlovna 

Vedkal a Karel Kratochvíl / Eva Černá a Martin Bureš / Lucie Prokopová a Filip 

Kohout /Lucie Škarpichová a Petr Mašát / Lucie Rajlová a Róbert Felcan  

► vzpomínkové a pohřební bohoslužby: Miluše Šturcová  

 

----- 

2. KONTAKTNÍ A MISIJNÍ AKTIVITY 

...aby lidé byli inspirováni k přijetí křtu… 

  

► Evangelický karneval: 2. března (připravila skupina pod vedením Sil-

vie Rosenové) 

► dva cykly minikurzu „Základy křesťanské víry“ pro nové zájemce 

o křesťanství: jarní (3 účastníci) a podzimní (7 absolventů) 

► pěvecký sbor mládeže Fusion: 40 zkoušek a setkání Fusion Plus / va-

lentýnský a letní koncert, adventní minikoncert (v rámci bohoslužeb) / 

dvě víkendovky, jedna polovíkendovka / tým vedoucích tvořili duchovní: 

seniorátní farář pro mládež Karel Müller (od září ho vystřídal Roman Mazur), 

Jakub Malý; dobrovolníci Jitka Vlčinská, Viky Mašková, Jana Svobodová, Pavel 

Bláha, Jordan Tomeš, Erica Andriantsarazo, Daniel Šourek, Petra Porschová, Adi-

na Marková, Elizabeth Andriantsarazo / občerstvení na zkoušky připravovali 

nejčastěji: Kateřina Daníčková, Silvie Rosenová, Helena Křehnáčová, Olga Mrázko-

vá, Melánie Kukelková, Roman Mazur, Dita Pelikánová 

► prezentace sboru při předvánočním koncertu Mateřské školy ze So-

kolovské ulice 

► venkovní vývěsky u vchodu do sborového domu a u dětského hřiště 

► spuštění nového sborového webu v lednu 2019 na nové adrese: vznikl 

díky darované odborné programátorské práci Jakuba Kadeřávka a zaplacené 

práci dalšího přizvaného odborníka a zaměstnanců sboru / nová adresa: 

www.libenstvievangelici.cz 

► profil na sociální síti Facebook vedli pracovníci pro komunikaci 

http://www.libenstvievangelici.cz
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► faráři Jakub Malý a Karel Müller natáčeli krátká videa o křesťanské víře 

(nejen) pro mladé Pastoral Brothers 

  

-----  

3. AKTIVITY K PROHLUBOVÁNÍ KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA 

... k prohlubování duchovního života… 

  

► Libé Ňuňu: klub pro rodiče s malými dětmi (do 6 let) / schází se čtr-

náctidenně / 14 setkání s průměrnou účastí kolem 6 (loni 8) 

► Dětský klub: pro děti od 6 do 12 let / 31x za průměrné účasti 4 (loni 

4) 

► 22x setkání dorostu / mládeže (od 13 do 17 let) s průměrnou účastí 

4 (loni 4), tato skupina se zúčastnila i s přáteli (celkem 9 mládežníků) Sjez-

du mládeže 

► skupinková setkání Koinónia pro sdílení a prohlubování duchovního 

života: skupinka Alfa, převážně pro mladší seniory, 13x s průměrnou účas-

tí 7 / skupinka Beta, převážně pro mladší střední generaci, do prázdnin 

10x s průměrnou účastí 5, poté se rozpustila kvůli odstěhování poloviny 

členů z Prahy 

► Večery nad peřím: nové dámské setkání  / 2x za účasti 9 

► Klub gentlemanů: nové setkání pro chlapce před konfirmací a jejich 

táty / 4x za účasti 10 

► Kruh seniorů: 14x za průměrné účasti 10 (loni 10) 

► letní biblické hodiny: 9x za průměrné účastí 3 (loni 5) 

 

----- 

4. SLUŽBA VE SBORU I VE SPOLEČNOSTI 

...a ke křesťanské službě v církvi i ve společnosti... 

  

► 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: 23. března za účasti 25 

► Jídlo pro potřebné: polévku nebo chleby pro potřebné v okolí hlavní-

ho pražského nádraží připravili 4x Dana Rücklová a Tanja Hackländer 

► Potravinová banka Praha: 12x sbírka při bohoslužbách 
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► Obchůdek jednoho světa jsme podpořili prodejem jeho zboží po bo-

hoslužbách 24. listopadu a 1. prosince (zorganizovali Silvie Rosenová a Irena 

Wagnerová) a finančním příspěvkem 

► Sociální fond: pro členy i přátele sboru v situacích různé sociální nou-

ze / příspěvky byly poskytnuty 2 rodinám a 1 jednotlivci v celkové výši 

14.000 Kč / nemocnou členku sboru jsme průběžně podporovali nejen 

finančně v těžké nemoci 

► pěvecký sbor Libé Ň: 30x zkoušel / 4x vystoupil na bohoslužbách 

(např. 6. června.  společně se sborem Církev bratrské ze Žižkova)  

► Večer pro dobrovolníky a přispěvatele sboru: 22. června (připravili 

Anna a Roman Mazurovi) / 45 hostů 

 

----- 

5. EKUMENICKÉ, SPOLEČENSKÉ, VÝLETNÍ A KULTURNÍ 

AKCE 

  

► víkendové pobyty: pro střední generace v Herlíkovicích  4. - 6. led-

na / pro rodiny na Vysočině (Věcov) 12. - 14. dubna / pro školní děti 

v Libštátě 8. - 10. 11. / připravovali a vedli Milan Balahura, Michal Hrdlička, 

Anna Mazurová, Petr Novák, Jan Rosen, Radek Vondra, Jana Vondrová a oba 

duchovní 

► beseda se Sylvii Wittmannovou na téma: Svátky Pesach nejsou Veliko-

noce 5. března (uspořádal František Hrdlička) 

► modlitební setkání v rámci Aliančního týdne modliteb: 9. ledna 

► nedělní vycházky:   obvykle připravuje a vede Zdeněk Lauschmann, vý-

jimečně Roman Mazur: 13. ledna na Doubravku / 31. března na Sedlecké 

skály / 2. června na kole do Klecan a Stromovky / 21. září centrem Prahy 

na Kampu (s domažlickými) / 19. října jubilejní 100. vycházka z Křeslic do 

Uhříněvsi / průměrná účast 20 

► Noc kostelů: 24. května (produkčně připravili Vilém Faltýnek a zaměst-

nanci sboru), mj. s venkovním vystoupením kytarové skupiny KMČ, eko-

logickou šicí dílnou, vystoupením pěveckých sborů Punkt a Adlibitum ne-

bo středověkou divadelní hrou o svaté Kateřině 

► Sborová rodinná rekreace: 20. - 27.  července v Bělči nad Orlicí za 

účasti 110 lidí (připravili a vedli Jakub Malý, manželé Mirjam a Lukáš Mar-
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kovi a Roman Mazur) 

► víkendová návštěva z partnerského sboru v Domažlicích: 21. - 22. 

září 

► Slavnostní večer k 90. výročí sboru: 20. listopadu (produkčně připra-

vili Vilém Faltýnek, Tanja Hackländer a zaměstnanci sboru) 

  

----- 

6. ČLENOVÉ SBORU 

  

► přestupy do našeho sboru: 9 / Alena, Kvido a Julie Bartošíkovi / Tomáš 

Kůrka / Jiří, Kristýna, Kryštof a Jenovéfa Talafantovi / Marta Vomlelová 

► pokřtili jsme 1 nového člena 

► zemřeli 2 aktivní členové: Ladislav Hrubant a Miluše Šturcová 

► ztratili jsme kontakt na 5 neaktivních členů (zjištěno při rozesílání 

Lilie) 

► počet členů na konci roku 2019: 374 členů (loni 371) 

► Počet členů s hlasovacím právem v březnu 2020 (mají ti, kdo se 

účastní aktivit sboru a zároveň zaplatili v uplynulém roce salár): 106 (loni 

105) 

  

----- 

7. VEDENÍ A SPRÁVA SBORU 

  

► sborové shromáždění: 24. března 

► 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) 

► staršovstvo (zvoleno na 2017 - 2023): 10x běžná schůze, 1x mimořád-

ná, o plánu na budoucí zaměstnání duchovního či duchovních / Fafa An-

driantsarazo, 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 sest-

ra, účetní a správcová / Mirjam Marková, Lukáš Marek a David Mazur po-

stupně jako pracovníci pro komunikaci (formou dohody o provedení prá-
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ce) / Alžběta Rücklová, Monika Pacáková 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): 40x 

► Sborový časopis Lilie: vyšel před Velikonocemi a před Vánocemi. 

► e-mailové Zprávy z fary se připravují a rozesílají přibližně jednou mě-

síčně 

  

----- 

8. HOSPODAŘENÍ SBORU 

  

► salár a dary věnovalo v roce 2019 sboru celkem 121 jednotlivců a ro-

din z řad členů a přátel sboru (o rok dříve 127) 

► součet sbírek, odevzdaných salárů a darů určených pro běžný život 

a službu sboru činil 822.437 Kč (loni 737.080 Kč) 

► součet ostatních vykonaných sbírek odesílaných jinam 

(celocírkevní povinné i dobrovolné sbírky, např. na církevní stavební fond 

Jeronýmovu jednotu, pro potřebné…) činil 122.077 Kč (loni 105.447 Kč) 

► podrobnější informace budou poskytnuty v účetní závěrce a ve zprá-

vě o hospodaření sboru 

  

----- 

9. PODÍL NA ČINNOSTI ČCE 

  

► duchovní se každý měsíc pravidelně účastnili pravidelných měsíčních 

porad farářů Pražského seniorátu 

► naši delegáti na konvent (seniorátní shromáždění): Silvie Rosenová, 

František Čunderlík a František Hrdlička / Roman Mazur je členem konventu 

za seniorátní výbor a Jakub Malý jako seniorátní farář. 

► skupina našich členů podpořila svou účastí rodinu Junovou při slav-

nostních bohoslužbách v Ústí nad Labem s uvedením nového faráře 

T. Juna (20. ledna) 

► Fafa Andriantsarazo a František Čunderlík jsou členy správní komise ve 

sboru v Ústí na Labem 

► Roman Mazur je i nadále seniorem Pražského seniorátu, členem synodu 
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a jeho komisí, občasným přednášejícím v církvi; v prvním pololetí byl 

předsedou celocírkevní strategické komise 

► Jakub Malý je členem seniorátní grantové komise 

► Alena Thurzová je seniorátní revizorkou účetnictví 

  

----- 

10. ZHODNOCENÍ A VÝHLED 

 

► Sbor se podařilo výrazným způsobem a natrvalo misijně otevřít. Mno-

zí noví členové i nám dosud neznámí přátelé a sympatizanti sboru se ale-

spoň 1x měsíčně pravidelně účastní bohoslužeb, další přijdou jednorázově 

“prozkoumat situaci”. 

► Počet účastníků na bohoslužbách v posledních letech ovšem neroste, 

což je dáno do značné míry tím, že postupně ztrácíme dříve velmi aktiv-

ní nejstarší generaci. 

► Aktuálně je potřeba napnout síly na integraci nových zájemců a čle-

nů a doprovázení stávajících členů, prohlubování víry a aktivizaci do 

služby. 

► Každá z mnohých aktivit má svoji silnou cílovou skupinu. 

► Sbor je plně funkční, má příjemnou a přátelskou atmosféru, což se pro-

jevuje mj. pravidelným zaplněním obou prostor pro občerstvení po boho-

službách. Nejsou žádná stálá napětí a spory mezi jednotlivci. 

► Atmosféra ve staršovstvu je velmi dobrá. 

► Heslo Jednoty bratrské na rok 2020: Věřím, pomoz mé nedověře. 

(Marek 9, 24b) 


