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úvazek. Roman Mazur je druhým farářem a zároveň 2. náměstkem synodního 

seniora. Půl úvazku tedy věnuje Libni a půl úvazku spoluvedení církve. 

► Posledním požehnáním (a zároveň náročným úkolem) byla i v roce 2021  

pokračující rekonstrukce střechy a bytů pod ní. Zde patří veliké poděkování  

Aleně Thurzové, která akci připravila a průběžně vedla. Řešila  

rovněž mnohé komplikace a havárie, které s opravou souvisely. Poděkování patří  

i Fafovi Andriantsarazo, který technické vedení oprav převzal poté, co měla Ale-

na počátkem prosince vážný úraz. Oběma moc děkujeme. Stejně tak děkujeme 

všem, kteří nám na takto velkou rekonstrukci půjčili nebo darovali finance. Celá 

rekonstrukce se už chýlí ke konci a měla by být hotová na konci května 2022. 

► Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se jakkoliv angažujete. Ať už 

jako zaměstnanci nebo jako dobrovolníci, svou službou nebo penězi, přítomností 

nebo modlitbou. Děkujeme a doufáme, že se budeme potkávat i v dalším roce. 

 

Návštěva evangelíků v Ústí nad Labem a farářské rodiny Junových 

  

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU SBORU ZA ROK 2021 
 

ÚVOD: NAŠEMU SBORU SE DAŘÍ DOBŘE PANDEMII NAVZDORY 

Rok 2021 se opět nesl ve stínu pandemických vln střídajících se s obdobím klidu 

bez opatření a roušek. Náš sbor se na tuto situaci dobře adaptoval. V období 

špatné covidové situace jsme respektovali vládou nařízená opatření. To se pro-

mítlo na sníženém počtu účastníků na bohoslužbách a převedením aktivit 

v týdnu do on-line formátů. Bohoslužby jsme pravidelně vysílali na Facebooku 

a YouTube. Díky těmto přenosům jsme se dostali do širšího povědomí. Zvýšily 

se rovněž sbírky, pro které čím dál větší počet lidí používá QR kód. Bohužel ně-

které aktivity jsme museli zrušit úplně. Především víkendovky, kterých se vždy 

účastnila velká skupina dětí a dospělých. Stejně tak jsme se museli opět rozloučit 

s vánočním divadlem. Navzdory tomu se našemu sboru daří. Během minulého 

roku proběhlo např. několik křtů, další jsou připraveny na začátek roku 2022. 

O sborovou dovolenou v Bělči. n. Orlicí byl rekordní zájem a zažili jsme tam 

Boží legraci, jak se můžete přesvědčit na obrázku. V obdobích covidového klidu 

se zájem o sborové aktivity a bohoslužby pravidelně výrazně zvyšoval.  

Farář Jakub na sborové oznámil, že se bude ženit. Byl po zásluze odměněn.  
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I. BOHOSLUŽBY JAKO STŘED SBOROVÉHO ŽIVOTA 

 

► 58x nedělní a sváteční bohoslužby  

► v kapli kvůli protipandemickým opatřením od 3. ledna do 2. května pouze 

pro přihlášené (do 14 osob) 

► sváteční bohoslužby: čtení pašijí na Zelený čtvrtek / dvojí bohoslužby na 

Velký pátek / Křížová cesta Libní na Bílou sobotu / na Štědrý den dopoledne  

i odpoledne / na Narození Páně dopoledne 

► rodinné bohoslužby: 27. června - k zakončení školního roku / 5. září -  

k zahájení školního roku / 19. prosince (4. adventní) - neděle plná dárků (místo 

zrušeného vánočního divadla) 

►Kafe po bohoslužbách: kvůli pandemii do 23. května pouze on-line / v klu-

bovně od 13. června do 14. listopadu / po 14. listopadu kvůli pandemii zrušeno 

► vedoucí či spoluvedoucí bohoslužeb: Roman Mazur 26x / Jakub Malý 

25x / František Hrdlička 3x / Karel Müller 2x / Jan Balcar 1x / Pavol Bargár 

1x / Samuel Hejzlar st. 1x / Martin Hrubeš 1x / Matěj Cháb 1x / Daniel Ženatý 

1x  

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

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

ství / Výzbroj proti Zlému / Vášnivý Bůh / Obrazy církve / Ten, který byl  

a který jest a který přichází 

► křest: celkem 8x / děti Ema Balahurová, Anna Grollová, Hugo Pelikán, Eliáš Ple-

cháček, Vilemína Talafantová,  Milton a Ida Vinklerovi,  / dospělá Juliána Kamas 

► večeře Páně: na bohoslužbách 21x za průměrné účasti 30 / na vyžádání  

v rodině 2x  

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

4 dětí: Andrzej Kotula, Alena Partlová, Blanka Vlčková  

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

účasti 6 dětí: Magdaléna Andrejsová, Erica Andriantsarazo, Lenka Faltýnková, Gabriela 

Klečková, Amálie Kukelková a Kamil Skuhra 

► 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: Miriam Svobodová, Irena Wagnerová, Dana Rücklová, 

Eva Mikšíková, Vilém Faltýnek 

► na varhany doprovázali nejčastěji: Fafa Andriantsarazo, Zdeněk Lauschmann, 

Ondřej Horký, Jan Rotrekl 

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

František Čunderlík 

► kytarová skupina měla 30 zkoušek, pravidelně doprovázela zpěv písní s kyta-

rou, střídali se v ní obvykle: Erica, Fafa a Victor Andriantsarazovi, Jakub Hromádka, 

Jan Marek, Anna a Roman Mazurovi a Jan Rosen 
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► Roman Mazur přednáší po církvi, především na téma misijní otevřenosti církve. 

► Pavla Svobodová působila jako revizorka účetnictví povšechného sboru, Alena 

Thurzová byla seniorátní revizorkou účetnictví 

 

X. ZHODNOCENÍ A VÝHLED 

 

►  Rok 2021 byl dalším rokem, kdy se musel náš sbor potýkat s  pandemií  

covidu-19. Co to pro nás znamenalo? Bohoslužby byly částečně online  

a částečně offline s dodržováním protipandemických opatření, včetně zrušení 

občerstvení po bohoslužbách. Mnoho týdenních aktivit přešlo do online podoby. 

Některé akce se musely zcela zrušit. Např. víkendovky, karneval, vánoční  

divadlo... Podle pandemické situace jsme aktivity obnovovali nebo rušili.  

Navzdory tomu se našemu sboru dařilo velice dobře. Dokonce jsme byli  

obdarováni mnohým požehnáním.  

► Jedním takovým požehnáním jsou dvě silné generace, ze kterých je většino-

vě náš sbor utvořen. Máme silnou generaci rodičů dospívajících dětí a druhou 

silnou generaci rodičů předškolních a školních dětí. Tudíž má náš sbor nadějnou  

budoucnost, spojenou právě s našimi adolescenty a dětmi, pro které máme širo-

kou nabídku křesťanské výchovy a aktivit. 

► Nespoléháme se ovšem jen na šíření evangelia uvnitř našeho společenství, ale 

jsme nadále misijně otevřený sbor. Minulý rok absolvovalo kurz křesťanství  

s Romanem Mazurem nebo s Pastoral Brothers 20 účastníků. Několik z nich se 

rozhodlo přijmout křest či vstoupit do sboru. Vzhledem k základnímu křesťan-

skému úkolu hlásat evangelium ve světě a k trvalé udržitelnosti našeho společen-

ství je misijní otevřenost naším podstatným úkolem. 

► Dalším požehnáním je, že jsme navzdory protipandemickým opatřením velmi 

živé bohoslužebné společenství, které dokáže fungovat i formou online v ča-

sech pandemie. V časech přísných protipandemických opatření většina účastníků  

sledovala bohoslužby online (60-80 připojených zařízení) a 20-30 účastníků bylo 

přítomno v kapli. V časech mírných opatření byl poměr opačný. Bohoslužeb se 

účastní nejen členové sboru, ale také mnoho přátel a nových zájemců. Na  

přípravě bohoslužeb se podílí mnoho dobrovolníků včetně sborové kapely.  

V kapli jsme provedli akustické úpravy, což vylepšilo zážitek z bohoslužeb pro 

přítomné na místě.   

► Minulý rok se též nesl ve znamení přípravy na rozšíření farářských úvazků z 

jednoho na jeden a půl. Následně jsme je (od 1. ledna 2022) obsadili volbou Jaku-

ba Malého a Romana Mazura, farářské dvojice, která v našem sboru působila už 

několik let. Roman byl libeňským farářem a zároveň seniorem Pražského seniorá-

tu ČCE. Jakub byl seniorátním farářem Pražského seniorátu ČCE. To se ke konci 

roku 2021 změnilo. Nyní je Jakub Malý prvním farářem našeho sboru na plný 
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ní a správcová / David Mazur jako pracovník pro komunikaci (formou dohody 

o  rovedení práce) / Michaela Pacáková, Marie Rücklová a Magdaléna Mazurová na 

úklidové práce (formou dohody o provedení práce) / Jan Marek na odborné zvu-

kařské práce (formou dohody o provedení práce) / Erica Andriantsarazo na spolu-

vedení pěveckého sboru Fusion (formou dohody o provedení práce) 

► každotýdenní porady širšího vedení sboru (faráři, kurátorka,  

místokurátorka, sborová sestra): 39x 

► Porady učitelů NŠ: pod vedením farářů 30. srpna s učiteli nedělní školky 

a  9. září s učiteli nedělní školy 

► Sborový časopis Lilie: vyšel před Velikonocemi a před Vánocemi 

► e-mailové Zprávy z fary: rozesílají se přibližně jednou měsíčně 

  

VIII. HOSPODAŘENÍ SBORU 

 

► salár a dary věnovalo v roce 2021 sboru celkem 181 jednotlivců a rodin z řad 

členů a přátel sboru (o rok dříve 113) / výrazný nárůst byl dán zveřejňováním 

QR kódu při on-line bohoslužbách, prostřednictvím kterého přispěli i mnozí di-

váci přenosů mimo náš sbor 

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

a službu sboru činil 999.081 Kč (loni 831.237 Kč) 

► součet ostatních vykonaných sbírek odesílaných jinam (celocírkevní po-

vinné i dobrovolné sbírky, např. na církevní stavební fond Jeronýmovu jednotu, 

pro potřebné…) činil 117.576 Kč 

► podrobnější informace budou poskytnuty v účetní závěrce a ve zprávě  

o hospodaření sboru 

 

IX. PODÍL NA ČINNOSTI ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGE-

LICKÉ  

 

► duchovní se každý měsíc účastnili pravidelných měsíčních porad farářů 

Pražského seniorátu 

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

Hrdlička a Eva Mikšíková / Roman Mazur je členem konventu za seniorátní výbor 

a Jakub Malý jako seniorátní farář 

► Fafa Andriantsarazo a František Čunderlík v průběhu roku ukončili svou činnost 

ve správní komisi ve sboru v Ústí na Labem 

► Roman Mazur byl do listopadu seniorem Pražského seniorátu, od listopadu 

je členem synodní rady (nejvyššího vedení církve) jako druhý náměstek sy-

nodního seniora. Jakub Malý působil v roce 2021 jako pražský seniorátní fa-

rář.  

► Jakub Malý je členem seniorátní grantové komise. 

3 

► promítání, stream a zvuk obvykle obstarali David Mazur, Jan Marek, Jan  Kuboň 

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

Mazur, František Čunderlík, Vilém Faltýnek  

► do přípravy navazujícího občerstvení u kávy a čaje se zapojilo celkem  

16 jednotlivců nebo rodin, nejčastěji: Irena Wagnerová, Alena Thurzová, Helena 

Křehnáčová, Miriam Svobodová, Gabriela a Benjamin Grollovi 

►Anna Mazurová se skupinou spolupracovníků zajistila realizaci opatření k vy-

lepšení akustických poměrů v kapli podle návrhu akustika Jana Rolla: podlož-

ky a ubrus na bohoslužebný stůl, koberce do uličky a výklenku, závěsy na zadní 

stěny 

► svatební bohoslužby 3x: oddáni byli Jindřich Budil a Karolína Sosnová, Filip 

Krůta a Kateřina Novotná, Michal Hrdlička a Jana Kučerová 

► vzpomínkové a pohřební bohoslužby: Hedvika Hladná, Anna Pokorná 

 

II. KONTAKTNÍ A MISIJNÍ AKTIVITY 

Posláním našeho sboru je, by lidé byli inspirováni k přijetí křtu… 

 

 ► Evangelický karneval: zrušen z důvodu pandemie 

► minikurz „Základy křesťanské víry“ pro nové zájemce o křesťanství: od 

října, 7 účastníků a absolventů - jeden již pokřtěný, jeden zatím bez zájmu  

o křest, všichni ostatní plánují přijmout u nás roce 2022 křest či konfirmaci  

► pěvecký sbor mládeže Fusion: 40 zkoušek a 3 setkání Fusion Plus / 24. červ-

na - koncert Fusion sobě / 10. - 11. prosince - polovíkendové soustředění před 

koncertem / 12. prosince vystoupení na bohoslužbách (dopoledne) / 12. prosin-

ce - adventní koncert v kapli (večer) / 17. prosince - adventní koncert ve Žlutých 

lázních / tým vedoucích tvořili farář Roman Mazur a dobrovolníci Erica Andriantsara-

zo, Guliano Annoni, Pavel Bláha, Ondřej Horký, Adina Marková, Viktorie Mašková, 

David Mazur, Jana Svobodová, Jitka Vlčinská, Michaela Zahradníková / občerstvení na 

zkoušky pomáhali připravit nejčastěji: Kateřina Daníčková, Helena Křehnáčová, Melá-

nie Kukelková, Dita Pelikánová 

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

► sborový web www.libenstvievangelici.cz - spravoval Roman Mazur 

► sborový profil na sociální síti Facebook - spravoval pracovník pro komunika-

ci David Mazur 

► faráři Jakub Malý a Karel Müller natáčeli krátká videa o křesťanské víře (nejen) 

pro mladé Pastoral Brothers. To jim díky širokému ohlasu přineslo mnoho po-

zvání do médií, k programům a přednáškám v ekuméně i pro širokou veřejnost.  

 

III. AKTIVITY K PROHLUBOVÁNÍ KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA 

... k prohlubování duchovního života… 

 

http://www.libenstvievangelici.cz
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► Libé Ňuňu: klub pro rodiče s malými dětmi do 6 let / schází se 1-2x měsíčně 

s průměrnou účastí kolem 9  

► Dětský klub: pro děti od 6 do 12 let / 29x za průměrné účasti 4 

► setkání mládeže: od 13 do 17 let / 27x s průměrnou účastí 4 / tato skupina 

se na podzim zúčastnila i s přáteli Sjezdu mládeže (celkem 8)   

► setkání dorostu: od 11 do 13 let / 20x s průměrnou účastí 3 / na podzim 

vyrazili s mládeží na Sjezd mládeže / polovíkendovka s promítáním filmu  

a přespáním ve sboru 

► Večery nad peřím: dámské setkávání pod vedením Anny Mazurové a Silvie 

Rosenové / 10x za průměrné účasti 10  

► setkání nad biblí online: 36x za průměrné účastí 5  

 

IV. 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. dubna za účasti  

15 brigádníků 

► „Chleba pro potřebné“: 4x připravily a do Armády spásy zavezly Dana 

Rücklová a Tanja Hackländer  

► Potravinová banka Praha: sbírka potravin pro Potravinovou banku byla  

v průběhu roku ukončena 

► Obchůdek jednoho světa jsme podpořili prodejem jeho zboží po  

adventních bohoslužbách (zorganizovaly Pavla Svobodová a Melánie Kukelková)  

► Sociální fond: z fondu jsou poskytovány příspěvky pro členy i přátele sboru 

v situacích různé sociální nouze  

► pěvecký sbor Libé Ň: 16x zkoušel / vystoupil na adventních  

bohoslužbách 

 

V. EKUMENICKÉ, SPOLEČENSKÉ, VÝLETNÍ A KULTURNÍ AKCE 

 

► víkendové pobyty: byly zrušeny kvůli pandemické situaci 

► modlitební setkání v rámci Aliančního týdne modliteb bylo zrušeno kvůli 

pandemické situaci 

► nedělní vycházky:  4x za průměrné účasti 11 / 25. duben Klánovický les / 

16. květen Zbraslav / 3. říjen  Jílové u Prahy / 31. říjen údolí Šárky / připravuje a 

vede Zdeněk Lauschmann 

► Noc kostelů: 28. května, zrušena kvůli pandemické situaci 

► Sborová rodinná rekreace: 17. - 24.  července v Bělči nad Orlicí za účasti 
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130 lidí (připravili a vedli Jakub Malý, David Mazur, Roman Mazur a Jan Rosen) 

► výlet do Ústí n. Labem: 21. listopadu / v rámci dlouhodobé podpory farní-

ho sboru v Ústí nad Labem a tamější farářské rodiny Junových / účast: 14 /  

bohoslužby s kapelou KMČ, minikoncert, společný oběd a vycházka pod vede-

ním Z. Lauschmanna / ústeckým byl předán výtěžek sbírky ve výši 12.000 Kč 

► Medaile vděčnosti pro Jiřinu Šulovou: byla předána synodním seniorem  

D. Ženatým na bohoslužbách 28. února  

► koncert skupiny KMČ: 7. listopadu večer v rámci vděčného ohlédnutí za 

dvanácti lety seniorování Romana Mazura v Pražském seniorátu 

  

VI. ČLENOVÉ SBORU 

 

► přestupy do našeho sboru: 6x / Šárka Bláhová, Mirka Hodáňová, Ferdinand 

Hodáň, František Hodík, Šimon Plecháček, Martina Vinklerová 

► přístupy křtem: 8x / jmenovitě zmíněni výše v oddílu o bohoslužbách 

► zemřely: 2 aktivní členky - Hedvika Hladná a Anna Pokorná 

► přestoupili do jiného sboru kvůli stěhování: 9 členů a členek / Romana, 

František st. a František ml. Čunderlíkovi (stěhování do Kolína), Kristýna, Jiří, Kryštof,  

Jenovéfa a Vilemína Talafantovi (stěhováni do Lysé nad Labem) a Marta Vomlelová 

(přestoupila do uhříněveského evangelického sboru) 

► ztratili jsme kontakt s neaktivními členy: 5x / zjištěno při rozesílání Lilie 

► počet členů na konci roku 2021: 363 členů (loni 365) 

► Počet členů s hlasovacím právem v březnu 2022: mají ti, kdo se účastní 

aktivit sboru a zároveň zaplatili v uplynulém roce salár / 99 (loni 98) 

  

VII. VEDENÍ A SPRÁVA SBORU 

 

► sborové shromáždění: 30. května a 10. října (kvůli volbě farářů) / 25. května 

proběhla veřejná diskuse o plánovaném navýšení farářských úvazků 

► faráři: Jakub Malý (nově zvolen za prvního faráře našeho sboru od 1. ledna 

2022 do 31. srpna 2027) a  Roman Mazur (od 2006, opakovaně zvolen, tentokrát 

na poloviční úvazek za druhého faráře sboru od 1. ledna 2022 do 31. srpna 2025) 

► staršovstvo (zvoleno na 2017–2023): 10x běžná schůze, 1x mimořádná 

o  plánu na navýšení farářských úvazků / složení: Fafa Andriantsarazo, Vilém Fal-

týnek, František Hrdlička, Zdeněk Lauschmann, Jan Matějka, Eva Mikšíková

(místokurátorka), Silvie Rosenová (kurátorka), Dana Rücklová, Miriam Svobodová, Ale-

na Thurzová a Irena Wagnerová / v průběhu roku se stal řádným členem staršovstva 

Milan Balahura místo Františka Čunderlíka a na místo první náhradnice postoupila 

Blanka Vlčková  

► zaměstnanci sboru: Alena Thurzová na 0,66 úvazku jako sborová sestra, účet-


