ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V PRAZE 8 – LIBNI ZA ROK 2009
1. ÚVOD
Tuto zprávu předkládá libeňskému evangelickému sboru jeho staršovstvo. Snad
se v ní podaří poskytnout shrnující informace o našem putování v roce 2009
i impulsy pro promýšlení budoucnosti našeho společenství v dalších letech.
Mnohé informace se opakují obdobně jako v minulých zprávách. Přesto
jsou znovu zmíněny, protože každá taková „výroční― zpráva má představovat
samostatný celek.

Staršovstvo si velmi váží spolupráce všech níže zmíněných členů i přátel
sboru. Za podíl na fungování sboru je však vděčno i dalším nezmíněným, kteří se
např. za sbor modlí nebo ještě jinak napomáhají společnému prospěchu.
2. SPRÁVA SBORU
Sborové shromáždění jako nejvyšší orgán sboru bylo svoláno jen jednou,
v únoru, jako tzv. „výroční―.
Farářem sboru je nyní čtvrtým rokem (od září 2006) Roman Mazur.

Největší část zodpovědnosti za život sboru sdílí farář se staršovstvem.
Současné staršovstvo vstupuje na počátku roku 2010 do posledního roku svého
funkčního období a pracuje již delší dobu v tomto složení: Eva Mikšíková
(kurátorka), Irena Wagnerová (místokurátorka), Anneliese Březinová, Mírumil Calta,
Zdeněk Lauschmann, Jarmila Matějková, Pavel Smetana, Alena Thurzová, Jakub Trojan,
Pavel Tůma. Setkání staršovstva se účastní často i náhradníci: Jaromír Dus, Eva Ivanovová, Miriam Svobodová. Řádné schůze se konaly v roce 2009 desetkrát (každý
měsíc mimo prázdniny). Mimořádná schůze byla svolána jednou, a to kvůli
urychlenému projednávání výměny stoupaček ve sborovém domě.
Zaměstnanci sboru byli rovněž stejní jako v předcházejících letech:
Alena Thurzová (na 0,5 úvazku pro vedení účetnictví, pokladny a mzdové agendy,
administrativní a kancelářské práce, správu sborového domu), Karel Kratochvíl (na
úklidové práce v domě, formou dohody o pracovní činnosti) a Zdeňka Hoblíková
(na úklidové a kostelnické práce, také formou dohody o pracovní činnosti).
Sborová i domovní správa je vyřizována především ve farní kanceláři.
Vedle zaměstnanců se na ní nejvýrazněji podíleli Eva Mikšíková (mj. pravidelným
pokrytím úterních úředních hodin) a Mírumil Calta (v různých menších technických záležitostech). S. kurátorka, br. farář a sborová sestra se scházejí
k pravidelným poradám.
Příležitostně se scházela hospodářská komise staršovstva ve složení
Eva Ivanovová, Alena Thurzová a Jakub Trojan. Samostatně rozhoduje o menších
záležitostech, větší záležitosti předjednává podle zadání staršovstva.
K informování členů sboru slouží vydávání časopisu Lilie. Každé číslo
je rozesíláno většině členů sboru, i okrajovým, kteří se života sboru neúčastní.
V roce 2009 vyšla Lilie pod vedením faráře třikrát – před Velikonocemi, v září na
počátku školního roku a v adventní době před Vánocemi.
Webová (internetová) prezentace našeho sboru je k nalezení na adrese: www.liben.evangnet.cz a je programátorsky spravována Martinem Caltou. Denně ji navštěvovalo průměrně 20 – 40 návštěvníků.
Na konci roku 2009 jsme jako sbor evidovali 390 členů (před rokem
404). Šest členů zemřelo: Svatopluk Baše, Jiřina Polanská, Alena Rohanová, Věra Roubíčková, Miroslav Semerád, Anna Soušková. Do jiných sborů přestoupilo 6 členů. Šest
členů se odstěhovalo neznámo kam (zjištěno při rozesílání Lilie). Z jiného sboru
bylo nahlášeno přistěhování jednoho člena, přístupem se stali členy 2 bratři a pokřtěno bylo jedno dítě (jmenovitě budou zmíněni níže).
V seznamu členů s hlasovacím právem evidujeme na počátku roku
2010 celkem 96 členů (loni 101 členů). Hlasovací právo mají podle rozhodnutí
staršovstva ti členové, kteří se v uplynulém roce 2009 alespoň jednou zúčastnili
nějaké sborové akce (příp. členové, kterým to objektivní příčiny znemožnily)
a kteří zároveň zaplatili v uplynulém roce (příp. na začátku nového roku před
„výročním― sborovým shromážděním) salár.

Salár a dary věnovalo v roce 2009 sboru celkem 108 jednotlivců a rodin
z řad členů sboru (před rokem 101). Součet sbírek, salárů a darů členů i přátel
určených pro život a službu sboru se zvýšil z 318.145 Kč v roce 2008 na
407.774 Kč v roce 2009. Podrobnější informace budou poskytnuty ve zprávě
o hospodaření sboru.
3. BOHOSLUŽBY
Nedělní a sváteční bohoslužby jsou hlavními událostmi sborového života. Jako
kazatelé je mimo našeho br. faráře vedli: třikrát Pavel Smetana, dvakrát Jaromír Dus,
jednou Petr Firbas, Petr Kraus, Miloslav Nekvasil, Zdeněk Susa, Jakub Trojan a Pavel
Tůma. Ohlášky obvykle připravuje a předčítá s. kurátorka či s. místokurátorka, příp.
sborová sestra. Na varhany nás při bohoslužbách doprovázela řada varhaníků, nejčastěji Zdeněk Lauschmann, Vladislav Jech, Jan Přibyl, Jana Červeňáková a Andrej Kušnierik. Při bohoslužbách zpíváme také písně s doprovodem kytary, příp. i houslí,
flétny nebo saxofonu. Při tom pomáhali nejčastěji Petr Hoblík (kytara), Pavel Duchan (flétna), Mirka Pudíková (flétna), Martin Koutecký (housle), Anna Mazurová (zpěv),
Tomáš Stich (flétna a saxofon), Jana Syrovátková (příčná flétna). Presbyteři se na průběhu
bohoslužeb podílejí tím, že s bulletinky vítají účastníky a počítají účast a sbírku.
Ozvučení bohoslužeb zajišťuje Mírumil Calta a Karel Kratochvíl. Mnozí z presbyterů i z dalších členů sboru (včetně školních dětí) spolupracují při bohoslužbách
jako předčitatelé biblických textů, nejčastěji Pavel Tůma, Dana Rücklová, Pavel Duchan a Gabriela Svobodová).
Sváteční bohoslužby se konaly na Nový rok, na Zelený čtvrtek (v klubovně sboru, s večeří Páně vysluhovanou kolem stolu), na Velký pátek, dvoje na
Štědrý den a jedny o prvním vánočním svátku. Výjimečný sváteční ráz měly i bohoslužby v neděli 15. listopadu, které byly součástí víkendových oslav 80. výročí
samostatné existence sboru. Vedli je společně Pavel Smetana, synodní kurátorka
Mahulena Čejková a Roman Mazur.
V první polovině roku bývala druhá neděle v měsíci věnována bohoslužbám s dětmi. Jejich program byl připraven s ohledem na to, že děti na nich byly
přítomny po celou dobu. Vzhledem k malému počtu školních dětí bylo v druhé
polovině roku od této praxe přinejmenším dočasně upuštěno.
Běžné schůzky Nedělní školy vedli střídavě Ester Andriantsarazo, Jakub
Jelínek a Jarmila Matějková. Průměrně chodily do Nedělní školy 4 děti, o jedno méně než o rok dříve.
Novou aktivitou je zřízení Nedělní školky (pro děti od přibližně 3 do 6
let), která začala fungovat po prázdninách. Bylo to umožněno jednak narůstajícím počtem aktivních rodin s předškolními dětmi, jednak přinejmenším dočasným uvolněním v minulosti pronajímané kanceláře pro zřízení dětské klubovny.
Práce se ujaly tyto učitelky: Michaela Hoblíková, Anna Mazurová a Lenka Svobodová.
Setkání se účastnily průměrně 4 děti.

Rodiče s nejmenšími dětmi (přibližně do 3 let) mohou být přítomni na
bohoslužbách v kapli, příp. využít možnosti odposlechu bohoslužeb v klubovně.
Pro bohoslužby o čtvrté adventní neděli nacvičila skupina dětí, mládeže
a dalších spolupracovníků vánoční divadlo – hru Zdeňka Šorma „Ďábelské Vánoce―. Při té příležitosti obdrželi děti a mládežníci vánoční dárky. Při přípravách
spolupracovali s farářem učitelky Nedělní školy a školky a mnozí další členové sboru.
Večeře Páně byla při bohoslužbách vysluhována patnáctkrát. Chléb a víno chystá pravidelně Irena Wagnerová.
Jak bylo řečeno již výše, pokřtěno bylo v roce 2009 jediné dítě, a to AlenaTaťána Stichová a žádný dospělý. V rámci nedělních bohoslužeb přestoupili
oficiálně do našeho sboru dva dospělí bratři: František Hrdlička a Jan Komárek.
Na konci roku 2009 vrcholila předkřestní příprava dvou dalších dospělých bratří,
jejichž křty ovšem připadnou až na rok 2010.
Průměrně se 57 bohoslužeb v roce 2008 účastnilo 61 lidí (loni 62).
Na bohoslužby bezprostředně navazuje možnost zúčastnit se posezení
u kávy, čaje a drobného občerstvení v klubovně sboru. Na přípravě tohoto
posezení se podíleli mnozí členové sboru, nejčastěji Eva Mikšíková, Alena Thurzová, Eva Ivanovová, Miriam a Gabriela Svobodovy a Irena Wagnerová.
Při pohřebních či vzpomínkových bohoslužbách jsme se rozloučili
s Ivou Potměšilovou (nebyla členkou sboru) a Alenou Rohanovou.
Církevní sňatek byl vykonán jediný. Br. farář oddal Hanu Pacovskou a Michala Krauseho, kteří nejsou členy sboru.
4. OSTATNÍ SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ, SETKÁNÍ A AKTIVITY
4.1 KATECHETICKÁ SKUPINA
Téměř každý týden se ve čtvrtek od 17:00 hod. konaly tradiční biblické hodiny.
Průměrná účast byla 10 (před rokem 11).
4.2 PRACOVNÍ SKUPINY
Pětkrát se sešla skupina učitelů Nedělní školy. Projednávala záležitosti související se sborovou prací s dětmi, především v Nedělní škole a školce, ale i jinde.
V březnu se konala brigáda na úpravu sborového dvorku a dětského
hřiště. Zúčastnilo se jí 40 dobrovolníků jak z řad členů sboru, tak z řad přizvaných uživatelů dětského hřiště. Před listopadovými oslavami byla nově vybílena
kaple, na její následný úklid po malování byla svolána brigáda, které se zúčastnilo 13 členů sboru.
Jazykové korektury pro publikaci kázání (příp. i jiných textů) na veřejnosti provádějí Drahomíra Frantíková a František Hrdlička.
Od září se pravidelně scházela misijní skupina, na jejíž aktivitách se
podílí kromě faráře tito členové a přátelé sboru: Pavel Duchan, Zdena Hoblíková,

František Hrdlička, Michal Chalupski, Silvie Rosenová, Jana Syrovátková a Blanka
Vavřičková. Tato skupina promýšlí a připravuje akce a aktivity, které pomáhají
otevřít náš sbor okolní veřejnosti. Do konce roku připravila např. upomínkové
předměty a koncert k výročí sboru, mnoho dalšího stihla rozpracovat pro první
polovinu roku 2010.
4.3 GENERAČNÍ SKUPINY
Třiatřicetkrát se v pondělí od 14:30 hod. sešel Kruh seniorů. Na přípravě programů spolupracovali nejčastěji Anna Pokorná a manželé Kunertovi. V červnu (před
prázdninami) a v prosinci (před Vánocemi) bylo součástí setkání i pohoštění.
Průměrná účast na setkáních byla 13 (stejná jako před rokem). Na jednom setkání
Kruhu seniorů byl hostem p. Kuklík, který přednášel o biblické flóře.
Jednou až dvakrát měsíčně se (kromě prázdninového období) scházela
skupina třicátníků. První úterý v měsíci se schází na faře, a k tomu obvykle jednou měsíčně podniká nějakou neformální akci jako bowlingový turnaj, hraní společenských her, grilování na farním dvorku atp. Průměrně se aktivit třicátníků
účastnilo 10 dospělých (loni 11). Téměř vždy jsou přítomny i děti třicátníků.
Pravidelná setkání mládeže se konala v prvním pololetí čtrnáctidenně.
V novém školním roce se ovšem díky přílivu „přespolních― účastníků mládež
zvětšila a zaktivizovala, takže se začala opět scházet každotýdenně. Průměrná
účast na setkáních byla 7 (loni 5). Většinu účastníků tvoří nyní vysokoškolští
evangeličtí studenti z jiných sborů.
Po celý rok se scházel v pátky, které byly dnem školního vyučování, od
14:14 hod. dětský klub pro děti od 6 do 13 let. Průměrná účast byla 4 (loni 6).
4.4 SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A REKREAČNÍ AKCE
V návaznosti na nedělní bohoslužby se v roce 2009 konala třikrát Rodinná neděle, jejíž náplní je obvykle posezení s pozvaným hostem a společný oběd.
V únoru a v září připravili rodinnou neděli především pro sborové spolupracovníky manželé Mazurovi, v březnu nám Zdeněk Lauschmann vyprávěl o své pouti do
Santiago de Compostela. Průměrná účast při těchto setkáních byla 35.
Třikrát jsme v nedělním odpoledni podnikli sborovou vycházku — libeňským okolím sboru, na Karlštejnsko a na Levý Hradec a Řivnáč. Podobnou akcí
byla rovněž procházka ve stopách historie našeho sboru v sobotu 14. listopadu
(z Letné k Salvátorovi a ke Klimentu). Tyto vycházky připravovali a vedli Zdeněk
Lauschmann (třikrát) a manželé Hrdličkovi (jednou). Průměrná účast byla 23 výletníků (před rokem 17).
V červnu byl pro děti ze sboru uspořádán víkendový pobyt v Čími. Vedli
ho manželé Mazurovi a zúčastnilo se ho 8 dětí.
Přibližně 45 členů a přátel sboru se zúčastnilo červencové rodinné rekre-

ace v Bělči nad Orlicí, kterou vedl v rámci celocírkevních pobytů náš farář.
Součástí oslav 80. výročí sboru ve dnech 14. – 15. listopadu bylo (kromě
již výše zmíněných bohoslužeb a vycházky po stopách sboru) rovněž vzpomínkové odpoledne (vedli ho Jaromír Dus a František Hrdlička) a večerní koncert
skupiny Geshem (spirituály, tradicionály...). Našimi hosty o tomto víkendu bylo
několik pozvaných účastníků, jejich život byl dříve s libeňským sborem spjat,
a také významná skupinka z našeho „družebního― sboru v Domažlicích.

5. PASTORACE
Pastoraci (návštěvy a osobní setkání se členy sboru) konali kromě faráře i další
pomocníci z řad presbyterů i členů sboru (např. manželé Smetanovi, manželé Kunertovi a další).
6. PODÍL SBORU NA ČINNOSTI ČCE
Pravidelných měsíčních pastorálních konferencí (setkání kazatelů seniorátu) se
kromě Romana Mazura účastní často i Jaromír Dus.
Delegáty konventu (seniorátního shromáždění) za náš sbor byli Roman
Mazur, Eva Mikšíková a Jarmila Matějková, náhradníky byli (podle pořadí) Irena
Wagnerová, Pavel Tůma a Alena Thurzová.

Pavel Smetana je nadále členem seniorátní pastýřské rady, Alena Thurzová
je ve skupině seniorátních revizorů účetnictví.
Roman Mazur byl místopředsedou Celocírkevního odboru mládeže a
členem redakční rady evangelického časopisu pro mládež Bratrstvo (obojí
povinnosti pro něho končí na přelomu let 2009 a 2010). Na listopadovém konventu byl nečekaně zvolen seniorem Pražského seniorátu, takže novým sborovým spolupracovníkem se na samém konci roku stal seniorátní farář Petr Špirko.
7. EKUMENICKÉ AKTIVITY
V Čakovicích se k bohoslužbám scházela v pronajaté místnosti školní družiny
v Dyjské ul. ekumenická skupinka pod vedením Pavla Tůmy. Setkání se konala
jednou za čtrnáct dnů a proběhla dvaadvacetkrát. O vedení se podělili napůl naši
zástupci (Pavel Tůma a Roman Mazur) se zástupci CČSH (Zdeněk Břeň, Renata
Wesleyová). Průměrná účast byla 7 (před rokem 6).
Br. Pavel Tůma je redaktorem ekumenické příručky pro každodenní čtení
Bible Mana pro tento den, která vychází čtvrtletně v rámci činnosti Biblické jednoty a je distribuována i v našem sboru.
8. MISIJNÍ AKTIVITY
Br. Mazur připravil již počtvrté krátkou prezentaci sboru při pravidelném koncertu Mateřské školy ze Sokolovské ul. v naší sborové kapli. Tentokrát k tomu
využil upomínkové předměty vydané při výročních oslavách.
Jak již bylo zmíněno, společnou brigádou pokračovala spolupráce s rodiči,
kteří jsou společně s námi aktivní v péči o dětské hřiště, které jako sbor spravujeme.
Misijně jsme se pokusili – nepříliš úspěšně – využít oslavy výročí sboru.
Mnohem výraznější byla účast hostů z řad nečlenů sboru při vánočních bohoslužbách, především na bohoslužbách s vánočním divadlem dětí a rovněž tak na
„půlnočních― štědrovečerních bohoslužbách.
Jako přirozený prostředek misijního působení se nadále osvědčují generační skupiny sboru se svými výše zmíněnými aktivitami.
Také již výše byla zmíněna internetové prezentace, která hraje v současnosti při kontaktu se zájemci o sborový život čím dál větší roli. Jeden z dospělých
katechumenů, který bude pokřtěn na počátku roku 2010, si nás vyhledal právě
touto cestou.
Vyučování náboženství, které Roman Mazur převzal od září 2008 od žižkovského faráře Christofa Langeho se v druhé polovině roku 2009 postupně ukončilo, a to vzhledem k ne úplně velké vstřícnosti na jedné střední škole a vzhledem
k problémům s docházkou na druhé střední škole.

9. ZHODNOCENÍ A VÝHLED
Z hodnotících postřehů a diskusí, které zazněly při schůzích staršovstva o naší
činnosti v roce 2009, zmiňujeme tyto nejdůležitější motivy:
Bohoslužby inspirují jako nejdůležitější část sborové činnosti každodenní duchovní život členů i přátel sboru, kteří se jich účastní. Kázání jsou vnímána
jako důkladně připravená, živá a srozumitelná, podobně i modlitby nebo společný zpěv.
Podstatná část účastníků sborového života se podílí i na méně formálních aktivitách (na občerstvení po bohoslužbách, v generačních skupinkách, při
vycházkách, na rodinné rekreaci atp.).
Výrazně stoupá aktivita laiků a jejich angažovanost na životě a práci
sboru. K tomu lze uvést mnoho dokladů. Nejprve např. počet jmen zmíněných
v této zprávě (a to jistě ani ta není zcela vyčerpávající). Dále např. to, že na velmi
úspěšném průběhu oslav 80. výročí existence sboru se různým způsobem podílelo nejméně 50 osob. V neposlední řadě také výrazný nárůst finanční obětavosti
nebo slibně se rozvíjející činnost nové osmičlenné misijní skupinky.
Ve sboru výrazně posílila (díky „babyboomu― mezi našimi třicátníky)
generační skupina rodin s malými dětmi, což dává sboru velmi příznivou
dlouhodobou perspektivu.
Sbor jako celek se zdravě rozvíjí a prospívá.
Na tom nic nemění ani jevy, které nejsou úplně pozitivní. Jak bylo očekáváno již ve zprávě před rokem, definitivně skončil několikaletý nárůst počtu
účastníků sborového života spojený s oživením sboru po příchodu nového
faráře. Vznik misijní skupinky tak souvisí rovněž s potřebou najít dlouhodobý
model otevřenosti sboru a jeho misijního vyzařování. Nárůst misijní aktivit však
začíná být velmi patrný již po dvou prvních měsících nového roku 2010, který do
zprávy není nijak zahrnut.
Druhým negativem je absence ekumenického sdílení s jinými blízkými křesťany. To má své objektivní i subjektivní důvody: Pokud nejsme aktivní
sami, z jiných sborů aktivita nevzchází vůbec nebo jen minimálně. Vedení našeho
sboru je zaměstnáno rozvíjející se prací našeho sboru, takže si neumí najít čas a
energii pro ekumenické aktivity. Toto negativum by mělo být pro budoucnost
odstraněno díky nabídce našich farářů – důchodců, kteří jsou ochotni se v této
oblasti angažovat.
Členové staršovstva si váží práce br. faráře Romana Mazura a chtějí
ho i nadále podle svých sil a možností podporovat.
Na závěr zprávy připomínáme biblické heslo na rok 2010. Je jím Ježíšovo slovo z J 14,1: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne.“

