ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V PRAZE 8 – LIBNI ZA ROK 2011
1. ÚVOD
Tuto zprávu připravilo staršovstvo jako skupina, která vykonává největší
díl správy sboru. Sleduje a hodnotí v ní život a práci našeho společenství
v uplynulém roce 2011.
Staršovstvo si velmi váží spolupráce všech níže zmíněných členů
i přátel sboru. Za aktivní účast na práci a službě sboru je však vděčno
i mnoha dalším nezmíněným, kteří třebas i zcela skrytě, např. modlitbou či
vytvářením přátelské a otevřené atmosféry, napomáhají společnému prospěchu sboru i jeho misijnímu vyzařování.

2. SPRÁVA SBORU
Sborové shromáždění jako nejvyšší orgán sboru bylo svoláno na neděli
6. března. Jeho hlavním úkolem bylo zvolit nové staršovstvo (na dobu šes-

ti let od roku 2011 do roku 2017).
Staršovstvo bylo zvoleno v tomto složení: Eva Mikšíková (následně
opět zvolena za kurátorku), Irena Wagnerová (následně opět zvolena za místokurátorku), Ester Andriantsarazo, Mírumil Calta, Pavel Duchan, František
Hrdlička, Zdeněk Lauschmann, Dana Rücklová, Miriam Svobodová, Alena Thurzová, Jakub Trojan, Pavel Tůma. Za náhradníky byli zvoleni (podle pořadí):
Silvie Rosenová, Jaromír Dus, Pavlína Komárková a Helena Křehnáčová. Za práci
ve staršovstvu v minulém funkčním období jsme poděkovali především
těm, kteří se rozhodli dále v této práci nepokračovat a v nové volbě již
nekandidovali: Anneliese Březinové, Evě Ivanovové, Jarmile Matějkové a Pavlu
Smetanovi.
Farářem našeho sboru je nyní šestým rokem (od září 2006) Roman
Mazur. V září 2011 jsme tak vstoupili společně do druhé poloviny jeho
desetiletého funkčního období.
Zaměstnanci sboru byli v roce 2011 Alena Thurzová (na 0,5 úvazku
jako sborová sestra), Zdeňka Hoblíková (na kostelnické práce, formou dohody o provedení práce) a nově paní Pavla Dudlíčková (na úklidové práce
v prostorách sboru, formou dohody o provedení práce). Úklid bytové části
domu zajišťuje Karel Kratochvíl formou živnostenské činnosti.
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.
Především k informování okrajových 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: liben.evangnet.cz. Pod vedením faráře a za spolupráce členů misijní
skupinky byla připravena a provedena zásadní změna jejího grafického
ztvárnění a částečná změna obsahu. Návrh grafické podoby byl zakoupen
u externího grafika, programátorsky změnu připravil a provedl v rámci své
dobrovolnické práce pro sbor Martin Calta. Na novou podobu přicházelo
a přichází mnoho kladných ohlasů. Průměrná denní návštěvnost nových
stránek se pohybovala kolem čísla 25.
Na konci roku 2011 jsme jako sbor evidovali 392 členů (před
rokem 391). Tito naši členové zemřeli: Blažena Kůtová, Miloslava Kozohorská,
Pavel Semerád, Antonie Venclová. Vystoupili Jiří Kozohorský a Jakub David. Dal-

ších 8 členů a členek jsme z kartotéky vyřadili kvůli chybějícím aktuálním
kontaktům. Přístupem se znovu stala členkou Pavla Smetanová, nově se stali
členy Blanka Vlčková se synem Vladimírem a dcerou Vendulou, manželé Olga
a Jiří Mrázkovi se syny Sebastianem, Tobiášem a Matyášem a Markéta Vorlová.
Křty dospělých i dětí byly vykonány v 5 případech (jmenovitě budou zmíněny níže).
V seznamu členů s hlasovacím právem evidujeme na počátku
roku 2011 103 členy (loni 98).
Salár a dary věnovalo v roce 2011 sboru celkem 111 jednotlivců
a rodin z řad členů sboru (před rokem 107). Součet sbírek, odevzdaných
salárů a darů určených pro život a službu sboru činil 564.758 Kč, z toho
ovšem 200.000 Kč činily dva výjimečné jednorázové dary. (Pro srovnání:
2010: 410.322 Kč; 2009: 407.774 Kč; 2008: 318.145 Kč). Podrobnější informace o hospodaření sboru 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 (37x) vedli: seniorátní farář Petr
Špirko (4x), Jaromír Dus (3x), seniorátní farář Josef Bartošek (2x), Pavel Tůma
(2x), Pavel Duchan (2x, jako předčitatel), Karel Dřízal (1x), domažlický farář
Petr Grendel (1x), švýcarský host Andreas Hess (1x), praktikant Jan Hrudka
(1x), Jiří Mrázek (1x), Jana Potměšilová (1x) a Jakub Trojan (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, Pavel Trojan, Alena Michálková, Dagmar
Hauznerová, Vladislav Jech, Jan Rotrekl a Lukáš Vyoral.. Při bohoslužbách
zpíváme také písně s doprovodem kytary, příp. i dalších nástrojů. Při jejich
vedení pomáhali faráři nejčastěji Petr Hoblík, Anna Mazurová, Jakub Hrubant
a Jakub Hromádka. Různým způsobem se na průběhu bohoslužeb podílejí
také presbyteři, 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 na Nový rok, na Zelený čtvrtek (v klubovně sboru, s večeří Páně vysluhovanou kolem stolu), na Velký pátek a dvoje na Štědrý den.
Schůzky Nedělní školy, které probíhají souběžně s bohoslužbami,

pro děti od 6 do 13 let vedli střídavě Ester Andriantsarazo, Jarmila Matějková
a Jana Mazurová. Program Nedělní školky (pro děti od 3 do 6 let) připravují Anna Mazurová, Alena Partlová a Blanka Vlčková. 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 „Toulavé hvězdičky“. Vzhledem k specifickému složení naší skupiny dětí (velký podíl malých dětí) jsme velmi ocenili scénář napsaný této
skupině přesně „na míru“. Při přípravách spolupracovali s farářem, s autorem a s dětmi mnozí další členové sboru.
Večeře Páně byla při bohoslužbách vysluhována třináctkrát při průměrné účasti 41 lidí. Chléb a víno k ní obvykle chystá Irena Wagnerová.
V rámci bohoslužeb byli pokřtěni tito noví členové sboru: rodiče
Anna Kulovaná a Lukáš Burián s dcerou Žofií, Radka Vaňková a Alžběta Rosenová. Konfirmována byla nová dospělá členka Markéta Vorlová.
Průměrně se bohoslužeb v roce 2011 účastnilo 65 lidí (2010: 60;
2009: 61; 2008: 62). Konány byly 57krát.
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 15 jednotlivců
a rodin, nejčastěji Alena Thurzová, Eva Mikšíková, Irena Wagnerová, Miriam
a Gabriela Svobodovy a Dana Rücklová.
Evangelický pohřeb byl vykonán manželu Evy Ivanovové Christianovi.
Církevní sňatek vykonal náš farář v roce 2011 jeden, oddal Lukáše
Jaworského a Petru Matuškovičovou z Liberce.
4. OSTATNÍ 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 7 (dříve 10-11).
4.2 PRACOVNÍ SKUPINY
Několikrát se k pracovním poradám sešla skupina učitelek Nedělní školy a školky.

V březnu se konala brigáda na úpravu sborového dvorku a dětského hřiště. Zúčastnilo se jí asi 25 dobrovolníků, především členů sboru.
O vývěsku s fotografiemi u vchodu do sborového domu se stará
Gabriela Svobodová.
Pravidelně se scházela misijní skupina, na jíchž aktivitách se 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 12 (loni 13). 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 6 dospělých (dříve 9-10). 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 9 (dříve 7-8). Skupina se v druhém pololetí výrazně zvětšila.
Po celý rok se scházel v pátky, které byly dnem školního vyučování,
od 15:00 hod. dětský klub pro děti od 6 do 13 let. Průměrná účast byla 5
(loni 4).
4.4 SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A REKREAČNÍ AKCE
V návaznosti na nedělní bohoslužby se v roce 2011 dvakrát konala Neděle s hostem. Jakub Trojan přednášel v lednu o Janu Palachovi, Andreas Hess
v říjnu o problematice křesťanství bez konfese. Obě setkání byla hojně
navštívena, zakončena společným obědem a hodnocena velmi kladně.
Pětkrát jsme v nedělním odpoledni podnikli sborovou vycházku
— z Vysočan na Prosek, do Ďáblického háje, na Vyšehrad (s domažlickou
návštěvou), na českou Saharu a Dalejským údolím. Tyto vycházky připravovali a vedli Zdeněk Lauschmann a Jana Hrdličková. Průměrná účast byla 23
výletníků.
Skupina 17 členů z našeho „družebního“ domažlického sboru nás
navštívila o víkendu 28. — 29. května. Společně jsme podnikli jednu ze
sborových vycházek, povečeřeli a v neděli slavili bohoslužby pod vedením

domažlického faráře Petra Grendela.
Přibližně 60 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).
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 nově zvoleni 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 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, i v našem
sboru nově Josef Bartošek.
7. EKUMENICKÉ AKTIVITY
V roce 2011 jsme se podíleli na dvou ekumenických bohoslužbách.
První — v rámci Aliančního týdne modliteb — se konaly u nás, druhé —
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů — připravili Jaromír Dus a
Pavel Smetana a konaly se v kobyliském evangelickém sboru.
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
V sobotu 26. února proběhl druhý ročník sborového karnevalu pro děti
členů i přizvané okolní veřejnosti. Byl velmi hojně navštíven a velmi kladně hodnocen.

František Hrdlička připravil v roce 2011 celkem čtyři misijní besedy,
vždy ve středu od 18:00 hod. Našimi hosty byli postupně astronom Jiří
Grygar (Velký třesk a Bible), biolog Miloslav Kuklík (Rostliny Středozemí
z pohledu Bible), ekonom Tomáš Sedláček (Ekonomie dobra a zla) a rabín
Karol Sidon (Specifika židovství ve srovnání s křesťanstvím). Průměrně se
těchto setkání účastnilo 64 návštěvníků, z velké části nečlenové sboru.
Jak již bylo řečeno výše, společnou brigádou pokračovala v sobotu
2. dubna spolupráce s rodiči, kteří jsou společně s námi aktivní v péči
o dětské hřiště, které jako sbor spravujeme.
Velikonoční koncert jsme připravili na pondělí 18. dubna ve spolupráci se souborem A JE TO z Proseka a se souborem Total Vocal z německého Lüneburgu.
Ve středu 11. května proběhla i v našich prostorách velká kulturní
akce Noc literatury. V naší kapli četl vybrané úryvky herec Martin Preiss.
Plně v naší režii byl večer v rámci ekumenické akce Noc kostelů
v pátek 27. května. Programy různého druhu a zaměření (např. cvičení pro
zdraví, koncert souboru Geshem, koncert vážné hudby...) přivítaly celou
řadu hostů, i z řad nečlenů sboru.
Dětského dne v sobotu 4. června se naopak zúčastnily především
rodiny z našeho sboru.
Na karlínských farmářských trzích jsme v sobotu 10. září jako
jedna z přizvaných „neziskovek“ prezentovali svou činnost především
s pomocí nově zakoupené sborové trampolíny.
Br. Mazur opět připravil krátkou prezentaci sboru při pravidelném
předvánočním koncertu Mateřské školy ze Sokolovské ulice v naší sborové kapli.
V průběhu roku jsme pořídili dvě nástěnky, pomocí kterých se snažíme kolemjdoucí informovat o našich aktivitách. První z nich visí na bráně námi provozovaného dětského hřiště, druhá nedaleko od stanice metra
a tramvají Palmovka.
Jako přirozený prostředek misijního působení se nadále osvědčují již
výše zmíněné aktivity generačních skupin a sborová internetová prezentace.
9. ZHODNOCENÍ A VÝHLED
Z hodnotících postřehů a diskusí o naší činnosti v roce 2011, které proběhly na staršovstvu, zmiňujeme tyto nejdůležitější motivy:

Sbor se v posledních letech misijně otevřel svému okolí. Prostřednictvím zajímavých programů nebo osobních pozvání se k našim aktivitám
připojili noví účastníci. Někteří z nich byli hlouběji zaujati a nyní se různým způsobem a v různé míře podílejí i na pravidelné činnosti sboru.
Vzhledem k tomu, že jde většinou o lidi mladší nebo střední generace,
sborové společenství se tím výrazně omladilo. Po dvouleté stagnaci se
tento postupný příliv nových lidí projevil také v nárůstu počtu účastníků
bohoslužeb.
Bohoslužby vnímají presbyteři jako radostnou slavnost víry pro
všechny generace. Jednoznačně pozitivně je potřeba hodnotit také aktivní
zapojení mnoha členů a členek do práce a služby sboru, nebo úroveň
organizace sborové práce a služby.
Největší současné potřeby vnímá staršovstvo v oblasti prohlubování duchovního života členů sboru. Proto se v dalším roce chce na tuto
oblast sborového života zvláště soustředit, vhodným způsobem např. inspirovat k četbě a studiu Bible, modlitební praxi, k diskusi o aktuálních
osobních i společenských otázkách ve světle křesťanské víry...
Novým členům a členkám bychom rádi nabídli možnosti k plnějšímu zapojení do celku sboru.
Staršovstvo by také chtělo najít vhodné způsoby, jak členy sboru
motivovat k vyššímu finančnímu spolupodílu na chodu sboru. Nové
aktivity a služby přinášejí mnohou radost a užitek, ale také vyšší potřebu
financí k jejich pokrytí.
Na závěr zprávy připomínáme biblické heslo na rok 2012: „V slabosti se projeví má síla.“ (1. Korintským 12,9)

