v pátek 24. května. Programy různého druhu a zaměření (divadlo pro děti,
koncerty pěveckého sboru Cantoria a skupiny Carnivale, četba povídek s
křesťanskou tématikou, ekumenická pobožnost v duchu Taizé) přilákaly
poměrně dost hostů z řad členů i nečlenů sboru. Vedoucím organizačního
týmu byl František Hrdlička.
Krátkou prezentaci sboru při pravidelném předvánočním koncertu Mateřské školy ze Sokolovské ulice v naší sborové kapli přednesl tentokrát Jakub Malý. Mateřská škola si pronajala naši kapli i pro pohádku.
Jako přirozený prostředek misijního působení se nadále osvědčují již
výše zmíněné aktivity generačních skupin a sborová internetová prezentace.
O venkovní vývěsku u vchodu do sborového domu a další dvě
nástěnky na veřejnosti se stará farář a sborová sestra.
9. ZHODNOCENÍ A VÝHLED
Můj osobní farářský pocit z celkového trendu směřování našeho sboru
kopíruje číselnou řadu, která shrnuje počet účastníků na bohoslužbách v
posledních osmi letech (viz bod 3). Pomalu a postupně rosteme, občas
s větším či menším klopýtnutím. Rovnoměrné generační rozložení aktivních účastníků a velká ochota spolupodílet se na činnosti sboru ze strany
mnoha laiků nám dává naději, že bychom v tomto trendu mohli v klidu a
v adosti pokračovat i v dalších letech.
Zcela klíčové je pro mne rozložení duchovenské zodpovědnosti
a práce, kterého se podařilo dosáhnout ve spolupráci s Milanem Balahurou,
Romanou Čunderlíkovou, a vlastně i s Jakubem Malým (což je vítaný vikářský
„bonus“ navíc). Všichni tvoříme sehraný tým, díky kterému konečně nemám jako libeňský farář stálý pocit dluhu vůči vlastnímu sboru kvůli svým
seniorským a církevním povinnostem a aktivitám.
Z vnějších faktorů bude i pro náš sbor klíčové rozhodnutí o rychlosti přechodu na samofinancování po přijetí restitučně-odlukového
zákona, které padne zřejmě v květnu 2015. Doposud sbor platil a platí svého faráře pouze přibližně z 25 procent. Zbývajících 75 procent tvoří částku ve výši přibližně 300.000 Kč ročně. Dříve nebo později budeme muset
vybrat právě o tolik více, abychom svého faráře/farářku udrželi. S tímto
vědomím staršovstvo připravilo pro letošní sborové shromáždění diskusi
o svém návrhu tzv. „rozpočtového lístku“.
Na závěr zprávy připomínám biblické heslo na rok 2014: „Mně v
Boží blízkosti je dobře.“ (Žalm 73,28)
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ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V PRAZE 8 – LIBNI ZA ROK 2013
1. ÚVOD
Tradiční výroční zprávu o životě a práci našeho libeňského evangelického
sboru v roce 2013 připravil farář Roman Mazur. Je především poděkováním
všem, kteří přispěli k prospěchu a růstu sboru, např. modlitbou, konkrétní
prací či aktivitou, spolupodílem na vytváření přátelské a otevřené atmosféry. Srdečné díky všem níže zmíněným, ale i ostatním nezmíněným!

2. SPRÁVA SBORU
Sborové shromáždění jako nejvyšší grémium sboru se konalo jednou,
a to v neděli 17. března. Projednalo všechny záležitosti, které mu podle
pravidel naší církve přísluší projednat.
Staršovstvo pracovalo třetím rokem v následujícím 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. Po

podzimní rezignaci Mírumila Calty (ze zdravotních důvodů) se na místo
členky posunula dřívější první náhradnice Silvie Rosenová a po úmrtí Ester
Andriantasarazo na konci roku postoupil na místo člena rovněž dřívější druhý náhradník Jaromír Dus. Posledním zvoleným náhradníkem tak nyní zůstává Helena Křehnáčová.
Farářem našeho sboru je nyní osmým rokem (od září 2006) Roman
Mazur. Funkční období, na které je zvolen, skončí v srpnu 2016, což znamená, že již za rok, před prázdninami 2015, by mělo padnout rozhodnutí
o případném prodloužení vzájemné spolupráce.
Za pastoračního pracovníka našeho sboru byl na období od září
2012 do září 2014 povolán na poloviční úvazek student teologie Milan Balahura. Jeho pracovní náplní je především práce s dětmi a s mládeží. Vzhledem k blížícímu se plánovanému ukončení svého studia Milan Balahura
s největší pravděpodobností nepožádá o prodloužení své smlouvy.
Blízkou spolupracovnicí našeho sboru je také seniorátní farářka
(mj. s úkolem pomoci seniorovi rovněž v jeho domácím sboru) Romana
Čunderlíková (na celkový úvazek 0,66, z kterého musí větší část věnovat
seniorátní agendě).
Jako vikář byl k našemu sboru a k našemu faráři přidělen pro období od října 2013 do září 2014 Jakub Malý, který se velmi přirozeným způsobem zapojil do života našeho sboru i do spolupracující skupinky duchovenských pracovníků, která se jednou týdně schází ke společným poradám.
Zaměstnanci sboru byli v roce 2013 stejní jako v minulých letech:
Alena Thurzová (na 0,5 úvazku jako sborová sestra), Zdeňka Hoblíková (na
kostelnické práce, formou dohody o provedení práce), Vladimír Dudlíček
(na úklidové práce v prostorách sboru, formou dohody o provedení práce)
a Karel Kratochvíl (úklid bytové části domu, formou dohody).
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 scházejí každý týden
k pravidelným poradám.
Úřední hodiny ve farní kanceláři jsou vypsány na středu, od 9 do
13 hodin a od 14 do 18 hodin. Setkání se zaměstnanci lze ovšem prostřednictvím e-mailu nebo telefonu dohodnout i na jiné termíny.
Sborový časopis Lilie vyšel v roce 2013 dvakrát, před Velikonocemi a před Vánocemi.
Webová (internetová) prezentace má adresu: liben.evangnet.cz.

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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6. PODÍL SBORU NA ČINNOSTI ČCE
Pravidelných měsíčních pastorálních konferencí (setkání kazatelů seniorátu) se kromě Romana Mazura, Milana Balahury, Romany Čunderlíkové a Jakuba Malého účastní občas rovněž kazatelé v důchodu z našeho sboru.
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.
Alena Thurzová pracovala ve skupině seniorátních revizorů účtů.
Roman Mazur je nadále seniorem Pražského seniorátu (zvolen je
do prosince 2015). Z titulu své funkce se podílí rovněž na mnoha celostátních církevních aktivitách (např. porady širšího vedení církve, členství v
synodu a v jeho teologické a mandátové komisi, vedení komise pro rozdělení darů z Partnerhilfe, přednášková činnost…)
7. EKUMENICKÉ AKTIVITY
I v roce 2013 jsme se podíleli na lednových setkáních v rámci ekumenického Aliančního týdne modliteb. Jedno z nich se konalo 7. ledna 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 2. února proběhl čtvrtý ročník sborového karnevalu pro děti
členů i přizvané okolní veřejnosti. Byl hojně navštíven a kladně zhodnocen.
František Hrdlička připravil v roce 2013 celkem tři misijní besedy,
obvykle ve středu od 18:00 hod. Našimi hosty byli postupně gerontopsycholožka Eva Jarolímová (Je mé zapomínání normální?), generální sekretář
České biskupské konference Tomáš Holub (Od vojenského kaplana ke generálnímu sekretáři) a politička Zuzana Roithová (Spory o náboženské symboly v EU). Na každém setkání se objevilo přinejmenším několik hostů z
řad nečlenů sboru.
Plně v naší režii byl večer v rámci ekumenické akce Noc kostelů

O vývěsku s fotografiemi u vchodu do sborového domu se starala
Gabriela Svobodová-Klečková.
4.3 GENERAČNÍ SKUPINY
V pondělí od 14:30 hod. se téměř každý týden mimo prázdniny koná setkání Kruhu seniorů. Průměrná účast byla 10 (loni 11). Skupinu vede Romana Čunderlíková ve spolupráci s Jakubem Malým a manželi Kunertovými.
Osmkrát se v průběhu roku sešla skupina třicátníků. Grilování na
farní zahradě 16. června bylo určeno rovněž především pro ně.
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 9 (2012: 10). Skupinu vedli Milan Balahura ve spolupráci s vikářem a dalšími dobrovolníky. Kromě běžných schůzek se mládež podílela rovněž na předvelikonoční pobožnosti se čtením
pašijí a písněmi z Taizé, kterou vedla Romana Cunderlíková.
Po celý rok se scházel v pátky, kdy nebyly prázdniny, dětský klub
pro děti od 6 do 13 let. Průměrná účast byla 6 (loni 6). I na vedení této
skupiny se výrazně podílí Milan Balahura a Jakub Malý. V dubnu vyjela tato
skupina podpořena některými dospělými spolupracovníky na víkendový
pobyt ve Hvozdnici, v listopadu do Křižlic.
4.4 SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A REKREAČNÍ AKCE
Třikrát jsme podnikli nedělní sborovou vycházku. Tyto vycházky připravoval a vedl Zdeněk Lauschmann. Průměrná účast byla (se započtením
„velké“ vycházky s domažlickými) 20 výletníků.
O víkendu 18.—19. května nás navštívila skupina přátel z našeho
„družebního“ domažlického sboru. V sobotu jsme podnikli společnou
vycházku Stromovkou, v neděli se zúčastnili bohoslužeb.
Přibližně 110 členů a přátel sboru se zúčastnilo prázdninové rodinné rekreace v Bělči nad Orlicí, kterou ve spolupráci s mnohými dobrovolníky společně vedli Milan Balahura, Romana Čunderlíková a Roman Mazur.
Dvakrát jsem v roce 2013 využili formátu „Neděle s hostem“. Zdeněk Lauschmann připravil pořad „Devatero písní“ (10. listopadu) a Milan
Balahura vyprávěl o své cestě do Jižní Koreje (8. prosince).

Průměrná denní návštěvnost stránek se pohybovala kolem 25.
Na konci roku 2012 jsme jako sbor evidovali 383 členů (před
rokem 408). Kromě pěti členů sborů, s kterými jsme se rozloučili při pohřebních, vzpomínkových nebo běžných bohoslužbách a kteří budou zmíněni níže, jsme se dozvěděli o úmrtích Libuše Čápové, Eduarda Görnera, Olgy
Řepové, Marie Sádecké a Heleny Šudové. Z našeho sboru jinam přestoupili
Martin Calta (Církev bratrská v Hradci Králové) a Petr Janecký ml. (pražský
sbor ochranovské Jednoty bratrské). Vystoupila rodina Semerákova (3 členové). Z důvodu ztráty kontaktu jsme odepsali dalších 20 okrajových členů (zjištěno při rozesílání Lilie) Z jiných sborů nebo církví k nám přestoupili Marta a Milan Balahurovi, Romana a František Čunderlíkovi, Mareček Partl
(pokřtěn byl v Českém Těšíně, ale členem je u nás) a Pavel Trojan . Vykonali jsme křty pěti dětí i dospělých (jmenovitě budou zmíněni níže).
V seznamu členů s hlasovacím právem evidujeme na počátku
roku 2013 celkem 94 členů (loni 101). Hlasovací právo mají ti členové
sboru, kteří se v předchozím roce zúčastnili alespoň nějaké sborové akce
a zároveň zaplatili alespoň symbolický salár.
Salár a dary věnovalo v roce 2013 sboru celkem 106 jednotlivců
a rodin z řad členů sboru (před rokem 120). Součet sbírek, odevzdaných
salárů a darů určených pro život a službu sboru činil 707.225 Kč, z čehož
200.000 Kč tvořil výjimečný dar nečlenky sboru, který staršovstvo rozhodlo převést do fondu Kaple. 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.

5. PASTORACE
Pastoraci (návštěvy a osobní setkání se členy sboru) konali kromě faráře

3. BOHOSLUŽBY
Nedělní a sváteční bohoslužby (58x) jsou hlavními událostmi sborového
života. Mimo našeho faráře (30x) je vedli či spoluvedli: seniorátní farářka
Romana Čunderlíková (11x), pastorační pracovník Milan Balahura (7x), vikář
Jakub Malý (4x), Pavel Smetana (2x) a jednou Jaromír Dus, Jiří Bureš (farář z
Chomutova), Christophe Jacob (farář z Francie), Petr Kraus, Dušan Kučera, Jiří
Mrázek a Jana Syrovátková (formou čtených bohoslužeb).
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 (16x),
Kamil Vystavěl (16x), Jan Rotrekl (9x) a Pavel Trojan (7x). Při bohoslužbách
zpíváme také písně s doprovodem kytary, příp. i dalších nástrojů. Při
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jejich vedení pomáhali faráři nejčastěji Kamil Vystavěl, Anna Mazurová, Radek Vondra, Tanja Hackländer a Marta Balahurová. Presbyteři i další dobrovolníci se na průběhu bohoslužeb podílejí rovněž tím, že vítají všechny
účastníky a předčítají z Bible. Na plátno promítá v případě potřeby David
Mazur.
Kromě nedělních bohoslužeb se konaly také sváteční bohoslužby,
a to dvoje na Velký pátek, dvoje na Štědrý den a jedny na Narození Páně
a na Nový rok.
Schůzky Nedělní školy pro děti od 6 do 13 let, které probíhají souběžně s bohoslužbami, připravovali a vedli Radek Vondra, Jana Mazurová,
Ester Andriantsarazo a Anna Mazurová. Setkání Nedělní školky (pro děti od

dětí tradiční vánoční divadlo – hru Tomáše Pavelky „Narození Páně“. Při
přípravách spolupracovali s farářem, s pastoračním pracovníkem a dětmi
rovněž mnozí další členové sboru, především velká skupina třicátníků, která tvořila doprovodnou skupinu a pěvecký sbor.
Večeře Páně byla při bohoslužbách vysluhována čtrnáctkrát (při
průměrné účasti 49). Chléb a víno k ní obvykle chystá Irena Wagnerová.
V rámci bohoslužeb byli pokřtěni tito noví členové sboru: Michal
Hrdlička, Jana Komárková (ponořením na rodinné dovolené v Bělči nad Orlicí, členkou sboru se ovšem stala v Javorníku nad Veličkou), Darja Stojanovová, Radek Vondra a Magdaléna Vondrová.
Průměrně se bohoslužeb v roce 2013 účastnilo 69 lidí (celá číselná
řada 8 let zpět: 67-65-60-61-62-58-52).
Na bohoslužby bezprostředně navazuje možnost zúčastnit se posezení u kávy, čaje a drobného občerstvení v klubovně sboru. Na přípravě tohoto pravidelného posezení se podílelo postupně mnoho jednotlivců
i skupin, nejčastěji Dana Rücklová, Alena Thurzová, Irena Wagnerová, Miriam
Svobodová a Eva Mikšíková.
Formou pohřebních či vzpomínkových bohoslužeb nebo vzpomínky při bohoslužbách jsme se rozloučili s Ester Andriantsarazo, Zdeňkou Bělčickou, Radko Borským, Alenou Machovou a Blankou Novotnou.
Církevně oddáni byli Gabriela Svobodová a Jakub Klečka.
4. OSTATNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, SETKÁNÍ A AKTIVITY
4.1 KATECHETICKÁ SKUPINA
Šestitýdenní cyklus Základů křesťanské víry proběhl v roce 2013 dvakrát, jednou na jaře a jednou na podzim.

3 do 6 let) připravovali Lenka Svobodová, Daniela Hemidi, Blanka Vlčková a
Alena Partlová. Průměrně chodilo do Nedělní školy 6 dětí (loni 4) a do Nedělní školky 8 dětí (loni 8).
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 22. 12. nacvičila skupina

4.2 PRACOVNÍ SKUPINY
Několikrát se k pracovním poradám sešla skupina učitelek Nedělní školy a školky. Novým formátem pro porady, sdílení a vyučování sborových
dobrovolníků je společné setkání pracovních skupin (podílí se na něm
duchovenští pracovníci, učitelé Nedělní školy a školky, členové misijní
skupiny František Hrdlička, Michal Chalupski a Silvie Rosenová a vedoucí mládeže Martin Koutecký a Kamil Vystavěl).
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. .
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