ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V PRAZE 8 – LIBNI ZA ROK 2010
1. ÚVOD
Tuto zprávu předkládá libeňskému evangelickému sboru jeho staršovstvo.
Sleduje a hodnotí v ní společnou cestu a stav našeho společenství
v nedávno skončeném roce 2010.
Staršovstvo si velmi váží spolupráce všech níže zmíněných členů
i přátel sboru. Za spolupodíl na činnosti sboru je však vděčno i mnoha
dalším nezmíněným, kteří třebas i zcela skrytě, např. modlitbou či vytvářením přátelsky otevřené atmosféry, napomáhají společnému prospěchu.

2. SPRÁVA SBORU
Sborové shromáždění jako nejvyšší orgán sboru bylo svoláno jen jednou,
v březnu, jako tzv. „výroční―.
Farářem našeho sboru je nyní pátým rokem (od září 2006) Roman
Mazur.

Největší část zodpovědnosti za život sboru sdílí farář se staršovstvem. Současné staršovstvo končí v těchto týdnech svou činnost. Pracovalo v posledních letech ve stálém 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 pravidelně účastnili i náhradníci: Jaromír
Dus, Eva Ivanovová, Miriam Svobodová. Funkční období nového staršovstva
by mělo začít 1. května 2011.
Zaměstnanci sboru byli v roce 2010 Alena Thurzová (na 0,5 úvazku
jako sborová sestra), Karel Kratochvíl (na úklidové práce v domě, formou
živnostenské činnosti) a Zdeňka Hoblíková (na úklidové a kostelnické práce,
formou dohody o pracovní činnosti). Na konci roku 2010 staršovstvo navrhlo zkrátit úvazek dlouholeté kostelnici Zdeňce Hoblíkové. Požádalo ji
o pokračování v její „odemykací― a „zamykací― činnosti a na úklid našlo
od 1. ledna 2011 nového zaměstnance. Za dlouholetou práci pro sbor staršovstvo sestře Hoblíkové děkuje.
Sborová i domovní správa je vyřizována především ve farní kanceláři. Vedle zaměstnanců se na ní nejvýrazněji podíleli Eva Mikšíková a Mírumil Calta. Kurátorka, farář a sborová sestra se scházeli k pravidelným poradám.
K informování členů sboru sloužilo dvojí vydání časopisu Lilie –
před Velikonocemi 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 15 – 25 návštěvníků.
Na konci roku 2010 jsme jako sbor evidovali 391 členů (před
rokem 390). Tito členové zemřeli: Igor Hladný, Helena Lamberská, Václav
Melichar, Lili Šafaříková, Milada Zelenková. Kromě posledně jmenované byli
všichni aktivními účastníky sborového života. Mezi zemřelými zmiňujeme
i Magdu Řádovou, která sice nebyla členkou našeho sboru, ale na našich setkáních se podílela. Do jiného křesťanského sboru přestoupila rodina Jelínkových (Eva a Jakub se syny Šimonem a Matějem). Přístupy nebo křty se stali
členy Růžena Borůvková, Miloš Hronek, Alena Partlová se synem Vítem a
s dcerou Anetou a Jana Syrovátková. Křty dospělého i dítěte a požehnání dětí
byly vykonány ve 4 případech (budou zmíněny níže).
V seznamu členů s hlasovacím právem evidujeme na počátku
roku 2011 98 členů, stejně jako loni.

Salár a dary věnovalo v roce 2010 sboru celkem 107 jednotlivců a
rodin z řad členů sboru (před rokem 108). Součet sbírek, odevzdaných
salárů a darů členů i přátel určených pro život a službu sboru činil 410.322
Kč (2009: 407.774 Kč; 2008: 318.145 Kč). Podrobnější informace jsou poskytnuty v účetní závěrce a ve zprávě o hospodaření sboru.
3. BOHOSLUŽBY
Nedělní a sváteční bohoslužby jsou hlavními událostmi sborového života.
Jako kazatelé je mimo našeho br. faráře vedli: seniorátní farář Petr Špirko
(9x), Pavel Smetana (3x), Petr Kraus (2x), Jakub Trojan (2x), Pavel Tůma (2x),
Pavel Duchan (1x, jako předčitatel), Vladislav Jech (1x, jako předčitatel), Mikuláš Vymětal (1x) a němečtí hosté (1x). Ohlášky obvykle připravuje a předčítá
s. kurátorka či s. místokurátorka, příp. sborová sestra. Na varhany nás při bohoslužbách doprovázela řada varhaníků, nejčastěji Zdeněk Lauschmann, Alena
Michálková, Dagmar Hauznerová, Vladislav Jech, Pavel Trojan a Jana Janálová.
Při bohoslužbách zpíváme také písně s doprovodem kytary, příp. i dalších
nástrojů. Při jejich vedení pomáhali faráři nejčastěji Petr Hoblík, Anna Mazurová, Jakub Hromádka a Jana Syrovátková. Různým způsobem se na průběhu bohoslužeb podílejí také presbyteři, lektoři biblických textů (mimo
presbyterů četli nejčastěji Dana Rücklová, Gabriela Svobodová a Jan Wagner)
a další spolupracovníci zajišťující ozvučení nebo promítání na plátno.
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.
Schůzky Nedělní školy probíhající souběžně s bohoslužbami pro
děti od 6 do 13 let vedli střídavě Ester Andriantsarazo, Jakub Jelínek (v prvním pololetí), Jarmila Matějková a Jana Mazurová (v druhém pololetí). Lekce
Nedělní školky (pro děti od 3 do 6 let) vedly Michaela Hoblíková (kvůli
narození dcery jen v prvním pololetí), Anna Mazurová, Alena Partlová
(v druhém pololetí), Lenka Svobodová (kvůli narození synů jen v prvním
pololetí) a Blanka Vlčková (v druhém pololetí). Průměrně chodily do Nedělní školy 3 děti (loni 4) a do Nedělní školky 4 děti (loni 4).
Rodiče s nejmenšími dětmi (přibližně do 3 let) mohou být přítomni na bohoslužbách v kapli, příp. s dětmi využít možnosti odposlechu
bohoslužeb v klubovně.
Pro bohoslužby o čtvrté adventní neděli nacvičila skupina dětí, mládeže a dalších spolupracovníků tradiční vánoční divadlo – hru Tomáše

Vlčka „Jak broučci zachránili Vánoce―. Při přípravách spolupracovali
s farářem a s dětmi mnozí další členové sboru.
Večeře Páně byla při bohoslužbách vysluhována patnáctkrát. Chléb
a víno obvykle chystá Irena Wagnerová.
Jak bylo řečeno již výše, pokřtěni byli jeden dospělý (Tomáš Minárik)
a jedno dítě (Tomáš Svoboda) a požehnáno bylo dvěma malým dětem: Matěji
Jelínkovi a Ester Hoblíkové. Pokřtěn byl také Vojtěch Zálešák (bratranec faráře), ten se ovšem stal členem uherskohradišťského sboru.
Průměrně se 58 bohoslužeb v roce 2010 účastnilo 60 lidí (loni 61,
předloni 62).
Na bohoslužby bezprostředně navazuje možnost účastnit se posezení u kávy, čaje a drobného občerstvení v klubovně sboru. Na přípravě tohoto pravidelného posezení se podílelo postupně 18 jednotlivců a
rodin, nejčastěji Eva Mikšíková, Alena Thurzová, Eva Ivanovová, Miriam a
Gabriela Svobodovy a Irena Wagnerová.
Evangelický pohřeb byl vykonán bratru Hladnému a sestře Šafaříkové, pohřeb sestry Řádové byl kvůli dovolené našeho faráře vykonán kobyliským farářem Milošem Rejchrtem.
Církevní sňatky vykonal náš farář dva, v obou případech šlo o členy jiných evangelických sborů (Ostrava, Olomouc).
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 11 (před rokem 10). Číslo je ovšem ovlivněno vysokou účastí na lednových přednáškách cyklu „Ekumenický strom―
ve vysočanské knihovně.
4.2 PRACOVNÍ SKUPINY
Několikrát se k pracovním poradám sešla skupina vedoucích Nedělní
školy a školky.
V březnu se konala brigáda na úpravu sborového dvorku a dětského hřiště. Zúčastnilo se jí 30 dobrovolníků jak z řad členů sboru, tak
z řad přizvaných uživatelů dětského hřiště.
Jazykové korektury pro publikaci kázání (příp. i jiných textů) na
veřejnosti provádějí Drahomíra Frantíková a František Hrdlička.

O vývěsku s fotkami u vchodu do sborového domu se stará Gabriela
Svobodová.
Pravidelně se scházela misijní skupina, na jejíž aktivitách se podíleli kromě faráře především tito spolupracovníci: Pavel Duchan, Zdena Hoblíková, František Hrdlička, Michal Chalupski a Silvie Rosenová. Tato skupina promýšlí a připravuje akce a aktivity, které pomáhají otevřít náš sbor okolní
veřejnosti (viz níže).
4.3 GENERAČNÍ SKUPINY
V pondělí od 14:30 hod. se téměř každý týden mimo prázdniny koná setkání Kruhu seniorů. Průměrná účast byla 13 stejně jako v roce 2009. Programy připravovali kromě br. faráře nejčastěji Anna Pokorná a manželé Kunertovi.
Jednou až dvakrát měsíčně se (kromě prázdninového období) scházela skupina třicátníků. Průměrně se aktivit třicátníků účastnilo 9 dospělých (loni 10). Téměř vždy jsou navíc přítomny i některé děti třicátníků.
Pravidelná setkání mládeže se konají ve středu od 18:00 hod. Skupinu tvoří z větší části vysokoškolští studenti z jiných evangelických sborů.
Průměrná účast na setkáních byla 8 (loni 7).
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
stejně jako o rok dříve 4.
4.4 SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A REKREAČNÍ AKCE
V návaznosti na nedělní bohoslužby se v roce 2010 jednou konala Neděle
s hostem. Zdeněk Lauschmann při ní vyprávěl 40 posluchačům o své cestě do Bangladéše.
Třikrát jsme v nedělním odpoledni podnikli sborovou vycházku —
Libní podél Rokytky, do okolí Stránčic a do okolí Vráže u Berouna. Tyto
vycházky připravovali a vedli Zdeněk Lauschmann a Jana Hrdličková. Průměrná účast byla 18 výletníků.
Skupina 16 našich členů navštívila o jednom květnovém víkendu
náš „družební― domažlický sbor. Přijetí bylo vřelé a program velmi zajímavý a pestrý.
Jeden z červnových víkendů jsme prožili společně se skupinkou
německých hostů z organizace „Licht im Osten―, kteří nám v časech komunismu poskytovali křesťanskou literaturu i jinou pomoc.

Přibližně 50 členů a přátel sboru se zúčastnilo prázdninové rodinné
rekreace v Bělči nad Orlicí, kterou vedl náš farář. Letos tato akce poprvé
neprobíhala pod hlavičkou ústředí církve, nýbrž v naší vlastní režii. Tato
forma se osvědčila a zůstaneme při ní i v dalším roce.
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, manželé Tůmovi a další).
6. PODÍL SBORU NA ČINNOSTI ČCE
Pravidelných měsíčních pastorálních konferencí (setkání kazatelů seniorátu) se kromě Romana Mazura účastní podle svých možností rovněž Jaromír Dus.
Delegáty konventu (seniorátního shromáždění) za náš sbor byli Eva
Mikšíková, Jarmila Matějková a Irena Wagnerová. Farář Roman Mazur je nyní
členem konventu za seniorátní výbor, takže máme o jednoho člena konventu více.
Pavel Smetana je nadále členem seniorátní pastýřské rady, Alena
Thurzová pracuje ve skupině seniorátních revizorů účetnictví.
Roman Mazur je nadále seniorem Pražského seniorátu. Jako hlavní
seniorátní farář (mj. s úkolem pomoci seniorovi i v jeho domácím sboru)
pracoval v naší kanceláři, která je zároveň seniorátní kanceláří, téměř celý
rok Petr Špirko, od listopadu ho pak vystřídal Josef Bartošek. Petr Špirko vypomáhal v našem sboru i v oblasti duchovenské činnosti (vedení bohoslužeb a biblických hodin).
7. EKUMENICKÉ AKTIVITY
V roce 2010 jsme se nepodíleli na žádných ekumenických bohoslužbách.
Vzhledem k objektivním okolnostem (stárnutí a ubývání členů) bylo
o prázdninách 2010 ukončeno dlouholeté pravidelné setkávání ekumenické skupinky v Čakovicích. Do prázdnin se na nich setkávalo čtrnáctidenně
průměrně 7 účastníků. Staršovstvo děkuje manželům Tůmovým za jejich
angažovanost po celou dobu konání této aktivity v letech 1988 -2010.
Br. Pavel Tůma je rovněž 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 opět připravil krátkou prezentaci sboru při pravidelném koncertu Mateřské školy ze Sokolovské ul. v naší sborové kapli.
Jak již bylo řečeno výše, společnou brigádou pokračovala spolupráce
s rodiči, kteří jsou společně s námi aktivní v péči o dětské hřiště, které
jako sbor spravujeme.
Jako přirozený prostředek misijního působení se nadále osvědčují již
výše zmíněné aktivity generačních skupin a sborová internetová prezentace.

Zcela novou kapitolou v činnosti našeho sboru jsou velmi hojně navštívené aktivity, které připravovali členové misijní skupinky s dalšími spolupracovníky. Na středečních večerních besedách jsme postupně hostili řečníky Jakuba Trojana s Tomášem Halíkem, Marka Váchu a Zdeňka Kukala.
Účast se pohybovala mezi 70 a 170 hosty! Podobně velký ohlas měl i sborový karneval a Dětský den na našem hřišti (vždy kolem 100 lidí!).

9. ZHODNOCENÍ A VÝHLED
Z hodnotících postřehů a diskusí o naší činnosti v roce 2010 zmiňujeme
tyto nejdůležitější motivy:
Již druhým rokem se stagnuje počet účastníků bohoslužeb i mnoha
jiných sborových aktivit. Do sboru sice přicházejí noví členové (přestupy
z jiných sborů, křtem z nevěřícího prostředí, narozením do našich rodin),
zároveň nám však mnozí věrní a aktivní členové umírají. Tato současná
stagnace ovšem může být vyvážena radostnou okolností, která snad přinese v této oblasti hojné ovoce třeba až později. Zcela zásadním způsobem
se nám totiž pořádáním vhodných misijních aktivit podařilo snížit bariéru
neznalosti a nedůvěry, která obvykle stojí mezi evangelickými sbory a veřejností v jejím okolí. Dalším úkolem, který stojí před misijní skupinkou
a novým staršovstvem, je tak na tento úspěch první etapy navázat a vymyslet další vhodné způsoby kontaktu s veřejností, které by již umožnily
předání křesťanské zvěsti a zprostředkování nabídky členství v církvi.
Ani v roce 2010 jsme se nepodíleli na žádných větších ekumenických aktivitách. V době sepsání této zprávy (únor 2011) již ovšem víme, že
hned v lednu 2011 se nám toto manko podařilo alespoň částečně smazat.
Jednoznačně pozitivně je potřeba hodnotit aktivní zapojení mnoha
členů a členek do práce a služby sboru, zastoupení všech generací mezi
aktivními členy sboru, radostný a pestrý ráz a charakter nedělních bohoslužeb. Staršovstvo se proto domnívá, že sbor jako celek plní své hlavní poslání.
Na závěr zprávy připomínáme biblické heslo na rok 2011: „Nedej se
přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ (Římanům 12,21)

