z mateřské školky, přednáška o výchově dětí, koncert trampské skupiny
Sešlost, pobožnost v duchu Taizé...) tentokrát přilákaly méně účastníků
než v pro nás premiérovém roce 2011.
Roman Mazur opět připravil krátkou prezentaci sboru při pravidelném předvánočním koncertu Mateřské školy ze Sokolovské ulice v naší
sborové kapli. Mateřská škola si pronajala naši kapli i pro předvánoční
pohádku.
Jako přirozený prostředek misijního působení se nadále osvědčují již
výše zmíněné aktivity generačních skupin a sborová internetová prezentace.
9. ZHODNOCENÍ A VÝHLED
Staršovstvo s radostí konstatuje, že i nadále pokračujeme v nastoupeném
trendu vnitřního i vnějšího růstu sborového společenství. To s sebou přináší především celou řadu radostí, např. zvyšující se účast na bohoslužbách, přístupy dospělých i celých rodin, křty dětí i dospělých, rozrůstající
se aktivity v oblasti práce s dětmi a s mládeží...
Ne vždy jde ovšem v takto rostoucím organismu vše bez chyby
a starostí: Někteří noví členové se např. brzy po přístupu či křtu z různých
důvodů na sborovém životě opět přestanou podílet. S rozvíjejícími se aktivitami roste potřeba zvýšení finanční obětavosti...
Klíčovým prvkem pro život sboru by mělo být v dlouhodobé perspektivě angažování nové seniorátní farářky Romany Čunderlíkové a nového
pastoračního pracovníka Milana Balahury, jejichž práce by měla vhodně
doplnit práci faráře Romana Mazura.
Staršovstvo si uvědomuje, jak závažné budou změny ve financování
sborů a církve poté, co 1. ledna 2013 vstoupil v platnost restitučně —
odlukový zákon. Bude však trvat ještě nejméně rok nebo dva, než se naše
církev rozhodne, jak peníze z finanční náhrady použije. Ať to ovšem dopadne jakkoli, náš sbor by si neměl činit menší ambice, než být nejen finančně soběstačným, ale také schopným pomáhat menším a chudším sborům i v podmínkách stoprocentního samofinancování církve.
Na závěr zprávy připomínáme biblické heslo na rok 2013:
„Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme.“ (Židům 13,14
podle kralického překladu)
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ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V PRAZE 8 – LIBNI ZA ROK 2012
1. ÚVOD
Následující shrnutí o cestě naší libeňské evangelické komunity v roce 2012
připravilo staršovstvo, které si dobře uvědomuje, jak pestrým a živoucím
organismem je aktivní křesťanské společenství. K jeho prospěchu a růstu
přispívají s presbytery a presbyterkami nejen všichni níže uvedení spolupracovníci, ale častokrát i ti, kteří ve zprávě jmenováni nejsou. Činí tak
např. přímluvnou modlitbou nebo vytvářením přátelské a otevřené atmosféry. Za všechnu níže uvedenou i neuvedenou angažovanost ve prospěch
sboru je staršovstvo členům i přátelům vděčno.

2. SPRÁVA SBORU
Sborové shromáždění jako nejvyšší orgán sboru bylo svoláno na postní
neděli 18. března. Projednalo řádně záležitosti, které mu podle řádů naší
církve přísluší projednat.
Staršovstvo pracuje druhým rokem v tomto složení: Eva Mikšíková

(kurátorka), Irena Wagnerová (místokurátorka), Ester Andriantsarazo, Mírumil
Calta, Pavel Duchan, František Hrdlička, Zdeněk Lauschmann, Dana Rücklová,
Miriam Svobodová, Alena Thurzová, Jakub Trojan, Pavel Tůma. Za náhradníky
jsou zvoleni (podle pořadí): Silvie Rosenová, Jaromír Dus, Helena Křehnáčová.
Farářem našeho sboru je nyní sedmým rokem (od září 2006) Roman
Mazur. Funkční období, na které je zvolen, skončí v srpnu 2016, což znamená, že nejpozději v roce 2015 by mělo padnout rozhodnutí o případném prodloužení vzájemné spolupráce.
Pastoračním pracovníkem našeho sboru je od září 2012 na poloviční úvazek Milan Balahura. Do této funkce byl povolán na dva roky staršovstvem na návrh faráře sboru. Ten si uvědomoval, že sbor trpí jeho angažovaností v seniorátu a v církvi a že jeho práce by měla být vhodně doplněna nejen novou seniorátní farářkou, ale rovněž zřízením a obsazením
místa sborového pastoračního pracovníka. Pracovní náplní Milana Balahury
je především práce s dětmi a s mládeží.
Zaměstnanci sboru byli v roce 2012 tito: Alena Thurzová (na 0,5
úvazku jako sborová sestra), Zdeňka Hoblíková (na kostelnické práce, formou dohody o provedení práce), nově pan Vladimír Dudlíček (vystřídal
svou maminku Pavlu Dudlíčkovou, na úklidové práce v prostorách sboru,
formou dohody o provedení práce). Úklid bytové části domu zajišťuje Karel Kratochvíl (formou dohody o provedení práce).
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.
Úřední hodiny ve farní kanceláři jsou nově vypsány na středu, od
9 do 13 hodin a od 14 do 18 hodin.
Sborový časopis Lilie vyšel v roce 2012 třikrát – před Velikonocemi, před Vánocemi (s informacemi především pro okrajové členy sboru)
a v listopadu zvláštní číslo věnované výlučně hospodaření sboru.
Webová (internetová) prezentace má adresu: liben.evangnet.cz.
Průměrná denní návštěvnost nových stránek se pohybovala mezi 20 až 25.
Na konci roku 2012 jsme jako sbor evidovali 408 členů (před
rokem 392). Zemřel Ivan Anton. Jednu členku jsme z kartotéky vyřadili
kvůli chybějícím aktuálním kontaktům. Kvůli přestěhování z našeho sboru
vystoupili Vladislav a Eva Jechovi, Pavlína, Jan, Jakub a Jana Komárkovi. Z jiných sborů nebo církví k nám přestoupili Pavel Keřkovský, Filip Krajči, An-

6. PODÍL SBORU NA ČINNOSTI ČCE
Pravidelných měsíčních pastorálních konferencí (setkání kazatelů seniorátu) se kromě Romana Mazura účastní podle svých možností rovněž Jaromír Dus a Pavel Smetana.
Delegáty konventu (seniorátního shromáždění) za náš sbor byli Eva
Mikšíková, Pavel Tůma a František Hrdlička. Farář Roman Mazur je nyní členem konventu za seniorátní výbor, takže máme o jednoho zástupce na
konventu více.
Pavel Smetana byl činný v seniorátní pastýřské radě, Alena Thurzová
pracuje ve skupině seniorátních revizorů účetnictví.
Roman Mazur je nadále seniorem Pražského seniorátu (zvolen je
do prosince 2015). Jako seniorátní farář (mj. s úkolem pomoci seniorovi
rovněž v jeho domácím sboru) pracoval v naší kanceláři, která je zároveň
seniorátní kanceláří, i v našem sboru do listopadu Josef Bartošek, v prosinci
ho vystřídala Romana Čunderlíková, roz. Špačková.
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7. EKUMENICKÉ AKTIVITY
V roce 2012 jsme se podíleli na lednových setkáních v rámci ekumenického Aliančního týdne modliteb. Jedno z nich se konalo u nás.
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
V sobotu 28. ledna proběhl třetí ročník sborového karnevalu pro děti
členů i přizvané okolní veřejnosti. Byl nadmíru hojně navštíven.
František Hrdlička připravil v roce 2012 celkem čtyři misijní besedy,
obvykle ve středu od 18:00 hod. Našimi hosty byli postupně římskokatolický kardinál Dominik Duka, synodní senior Joel Ruml, geolog a publicista Václav Cílek a římsko-katolický teolog Ctirad Václav Pospíšil. Průměrně se těchto setkání účastnilo 40 návštěvníků, včetně mnoha nečlenů
sboru.
Jak již bylo řečeno výše, společnou brigádou pokračovala spolupráce
s rodiči, kteří jsou společně s námi aktivní v péči o dětské hřiště v ulici
V Mezihoří, které jako sbor spravujeme.
Plně v naší režii byl večer v rámci ekumenické akce Noc kostelů
v pátek 1. června. Programy různého druhu a zaměření (výstava děl dětí

podíleli kromě faráře především tito spolupracovníci: Pavel Duchan, František Hrdlička a Silvie Rosenová. Tato skupina promýšlí a připravuje akce a aktivity, které pomáhají otevřít náš sbor okolní veřejnosti (více níže).
4.3 GENERAČNÍ SKUPINY
V pondělí od 14:30 hod. se téměř každý týden mimo prázdniny koná setkání Kruhu seniorů. Průměrná účast byla 11 (loni 12). Programy připravovali kromě faráře nejčastěji Anna Pokorná a manželé Kunertovi.
Průměrně jednou měsíčně se kromě prázdninového období scházela
skupina třicátníků. Průměrně se aktivit třicátníků účastnilo 5 dospělých
(2011: 6).
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 10 (2011: 9). Od října vede skupinu pastorační pracovník Milan Balahura. Mládež podnikla mimo jiné dva víkendové výjezdy, na jaře do Přeštic a na podzim do Kaplice. Na jednom ze
svých setkání hostila rovněž bratra Wojtka, mnicha z poutního místa ve
francouzském Taizé).
Po celý rok se scházel v pátky, kdy nebyly prázdniny, od 15:00 hod.
dětský klub pro děti od 6 do 13 let. Průměrná účast byla 6 (loni 5). I na
vedení této skupiny se od října podílí Milan Balahura.
4.4 SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A REKREAČNÍ AKCE
Třikrát jsme podnikli nedělní sborovou vycházku — do Roztok a Suchdola, do Peček a Kuřimi (ta byla výjimečně celodenní, spojená i s návštěvou tamějších bohoslužeb) a severními pražskými humny. Tyto vycházky
připravoval a vedl Zdeněk Lauschmann. Průměrná účast byla 14 výletníků.
Skupina 19 členů z našeho sboru podnikla v květnu víkendový výlet
do našeho „družebního“ domažlického sboru.
Přibližně 70 členů a přátel sboru se zúčastnilo prázdninové rodinné
rekreace v Bělči nad Orlicí, kterou vedl náš farář.
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, Alena Thurzová, Eva Mikšíková a další).
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drea, Hedvika a Dalibor Lipeňovi, Lucie, Ámos, Alžběta, Marie, Jan a Emanuel
Rücklovi . Vykonali jsme křty 14 dětí i dospělých (jmenovitě budou zmíněni
níže).
V seznamu členů s hlasovacím právem evidujeme na počátku
roku 2012 celkem 101 členů (loni 103). Od počátku roku 2012 vstoupilo
v platnost zpřísnění podmínek pro udělení hlasovacího práva. Podle rozhodnutí staršovstva, na které byli všichni členové sboru včas upozorněni,
mají hlasovací právo v roce 2013 jen ti, kdo se v roce 2012 zúčastnili alespoň nějaké sborové akce a zároveň v roce 2012 zaplatili alespoň symbolický salár.
Salár a dary věnovalo v roce 2012 sboru celkem 120 jednotlivců
a rodin z řad členů sboru (před rokem 111). Součet sbírek, odevzdaných
salárů a darů určených pro život a službu sboru činil 544.718 Kč, z čehož
99.999 Kč tvořil výjimečný dar jednoho z členů sboru na pořízení nových
elektronických varhan. Podrobnější informace o hospodaření sboru, včetně vývoje výběru salárů a darů za poslední roky, budou poskytnuty
v účetní závěrce a ve zprávě o hospodaření sboru.
3. BOHOSLUŽBY
Nedělní a sváteční bohoslužby jsou hlavními událostmi sborového života.
Mimo našeho faráře (38x) je vedli: seniorátní farářka Romana Čunderlíková
(5x), seniorátní farář Josef Bartošek (4x), Jakub Trojan (3x), Milan Balahura
(2x), Dušan Kučera (2x), Jiří Mrázek (2x), Pavel Smetana (2x) a Jaromír Dus
(1x).
Sborová oznámení obvykle připravuje a přednáší kurátorka či místokurátorka, sboru, příp. další členové staršovstva. Na varhany nás při bohoslužbách doprovázela řada varhaníků, nejčastěji Zdeněk Lauschmann, Pavel
Trojan, Dagmar Hauznerová, Lukáš Janírek a Alena Michálková Maršíková. Při
bohoslužbách zpíváme také písně s doprovodem kytary, příp. i dalších nástrojů. Při jejich vedení pomáhali faráři nejčastěji Anna Mazurová, Petr Hoblík, Jana Syrovátková, Tomáš Stich a Jan Čejka. Různým způsobem se na průběhu bohoslužeb podílejí také presbyteři (např. vítají příchozí s bulletinky),
lektoři biblických textů (kromě presbyterů četla nejčastěji Gabriela Svobodová) a další spolupracovníci zajišťující ozvučení nebo promítání na plátno.
Kromě nedělních bohoslužeb se konaly také sváteční bohoslužby,
a to dvoje na Velký pátek, dvoje na Štědrý den a jedny na Narození Páně
(Nový rok připadl v roce 2012 na neděli).
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Schůzky Nedělní školy pro děti od 6 do 13 let, které probíhají souběžně s bohoslužbami, připravovali a vedli Jana Mazurová, Jarmila Matějková, Ester Andriantsarazo, Anna Mazurová, Pavel Duchan, Radek Vondra a Irena
Wagnerová. Setkání Nedělní školky (pro děti od 3 do 6 let) připravovali
Blanka Vlčková, Anna Mazurová, Alena Partlová, Lenka Svobodová a Daniela
Hemidi. Průměrně chodily do Nedělní školy 4 děti (loni 3) a do Nedělní
školky 8 dětí (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 23. 12. nacvičila skupina
dětí, mládeže a dalších spolupracovníků tradiční vánoční divadlo – hru
Michala Kitty „Andělský dispečink“. Při přípravách spolupracovali
s farářem a s dětmi mnozí další členové sboru, např. velká skupina třicátníků, která tvořila doprovodnou skupinu a pěvecký sbor.
Večeře Páně byla při bohoslužbách vysluhována čtrnáctkrát. Chléb
a víno k ní obvykle chystá Irena Wagnerová.
V rámci bohoslužeb byli pokřtěni tito noví členové sboru: AnnaMaria Bartels, Miroslava Černá, Daniela Hemidi, Tanja Hackländer, Linda Hrabalová, Jakub Klečka, Linda Lipeňová, Magdaléna Mazurová, Miloš Měřínský,
Eliška, Filip, Adam a Štěpán Svobodovi, Eliška Svobodová.
Průměrně se bohoslužeb v roce 2012 účastnilo 67 lidí (2011: 65;
2010: 60; 2009: 61; 2008: 62). Konány byly 56krát.
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 13 jednotlivců
a rodin, nejčastěji Dana Rücklová, Alena Thurzová, Eva Mikšíková, Irena Wagnerová, Miriam a Gabriela Svobodovy, Eva Ivanovová a Helena Křehnáčová.
Formou vzpomínky při bohoslužbách jsme se rozloučili s paní
Fulínovou a s paní Rysovou (nebyly členkami sboru).
Církevní sňatky vykonal náš farář v roce 2012 tři, oddal Petra Čečotku s Nataljou Ivanovnou Mirovschi, Jana Machulku s Michaelou Padevětovou a Tomáše Flídra s Martinou Šefčíkovou. Nikdo z nich není členem našeho sboru.

ní biblické hodiny. Průměrná účast byla 6 (2011: 7). Po prázdninách se
kvůli vytížení faráře, klesající účasti a potřebě uvolnit čtvrteční termín pro
jiné aktivity biblické hodiny již nekonaly. Naopak novou obdobnou aktivitou byli tři šestitýdenní biblické kurzy Základy křesťanské víry (2x)
a Významné biblické texty (1x).

4. OSTATNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, SETKÁNÍ A AKTIVITY
4.1 KATECHETICKÁ SKUPINA
Do prázdnin se téměř každý týden ve čtvrtek od 17:00 hod. konaly tradič-

4.2 PRACOVNÍ SKUPINY
Několikrát se k pracovním poradám sešla skupina učitelek Nedělní školy a školky.
V únoru se konala brigáda na úklid suterénního sálu po rekonstrukci. V dubnu se konala brigáda na úpravu sborového dvorku a dětského hřiště. Zúčastnili se jí dobrovolníci z řad členů sboru i z řad obyvatel okolních domů, kteří hřiště užívají. .
O vývěsku s fotografiemi u vchodu do sborového domu se stará
Gabriela Svobodová.
Ve své práci pokračovala misijní skupina, na jejíchž aktivitách se
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