ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V PRAZE 8 – LIBNI ZA ROK 2008
1. ÚVOD
Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře,
ţe se můţe stát jak pokusem o shrnutí našeho putování v roce 2008, tak impulsem pro diskusi a hledání dalšího postupu v roce 2009 a dalších.
Staršovstvo si váţí spolupráce všech níţe zmíněných sester a bratří. Za
spolupodíl na fungování sboru je však vděčno i všem jiným a nezmíněným,
kteří se např. za sbor modlí nebo jinak napomáhají společnému prospěchu.

2. SPRÁVA SBORU
Sborové shromáždění bylo svoláno jen jednou, v březnu, jako tzv. „výroční―.
Na místě předsedy vystřídal nečekaně zesnulého Karla Matějku farář Roman
Mazur. Ten v našem sboru působil v roce 2008 jako duchovní třetím rokem.

Největší část zodpovědnosti za ţivot sboru sdílí farář se staršovstvem.
Současné staršovstvo je zvoleno na období let 2005 - 2011. V uplynu- lém
roce 2008 pracovalo ve stejném sloţení jako dříve: 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 i náhradníci: Jaromír Dus, Eva Ivanovová, Miriam Svobodová. Pravidelné schůze se konaly
v roce 2008 desetkrát za vysoké účasti presbyterů. Mimořádná schůze nebyla
svolána ţádná.
I zaměstnanci sboru byli 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 Zdenka Hoblíková (na úklidové a kostelnické práce, také formou dohody o pracovní činnosti).
Úřední úkoly a správcovské povinnosti okolo sborového domu byly
vyřizovány ve farní kanceláři. Vedle zaměstnanců se na nich nejvýrazněji podíleli Eva Mikšíková (mj. pravidelným pokrytím úředních hodin) a Mírumil
Calta (v různých technických záleţitostech). S. kurátorka, br. farář a sborová
sestra se scházejí k pravidelným poradám.
Příleţitostně se scházela hospodářská komise staršovstva ve sloţení
Eva Ivanovová, Alena Thurzová a Jakub Trojan. Samostatně rozhoduje o menších záleţitostech, větší záleţitosti předjednává podle zadání staršovstva.
K informování členů sboru slouţí vydávání časopisu Lilie. Kaţdé číslo je rozesíláno i všem, i okrajovým členům sboru. V roce 2008 vyšla Lilie
pod vedením faráře třikrát.
Webová (internetová) prezentace našeho sboru je k nalezení na adrese: www.liben.evangnet.cz a je programátorsky spravována Martinem Caltou. Denně ji navštěvuje průměrně 10 – 30 návštěvníků.
K 3. 2. 2009 evidujeme jako sbor 404 členů (před rokem 405). Devět
členů zemřelo. Dva přestoupili do smíchovského sboru (Petr Kratochvíl, Pavel Jurníček). Čtyři členové se odstěhovali neznámo kam (zjištěno při rozesílání Lilie). Z jiných sborů přestoupili tito noví členové: Igor Hladný, Michaela
Hoblíková, Magdaléna Smetanová, Milan Kovář, Kateřina Kovářová. Při
křtech nebo prezentacích bylo dále do sboru přijato 7 dospělých i dětí (budou
zmíněni níţe).
V seznamu členů s hlasovacím právem na počátku roku 2009 evidujeme 101 členů (loni 91 členů). Hlasovací právo mají podle rozhodnutí star-

šovstva ti členové, kteří se v uplynulém roce alespoň jednou zúčastnili nějaké
sborové akce (příp. členové, kterým to objektivní příčiny znemoţnily) a kteří
zároveň zaplatili v uplynulém roce (příp. před „výročním― sborovým shromáţděním) salár.
Salár zaplatilo v roce 2008 celkem 101 jednotlivců a rodin (před
rokem 104).
3. BOHOSLUŽBY
Nedělní a sváteční bohoslužby jsou hlavními událostmi sborového ţivota.
Jako kazatelé je mimo našeho br. faráře vedli: dvakrát Karel Dřízal, Jiří Mrázek, Miloslav Nekvasil a Pavel Smetana, jednou Jaromír Dus, Ondřej Kolář,
Petr Kraus, Bernard Martin a Pavel Tůma. Ohlášky obvykle připravuje
a předčítá s. kurátorka či s. místokurátorka. Na varhany nás při bohosluţbách
doprovázela řada varhaníků, nejčastěji Jana Červeňáková, Zdeněk
Lauschmann, Vladislav Jech, Jan Rotrekl a Jan Přibyl. Při bohosluţbách zpíváme také písně s doprovodem kytary, příp. i houslí, flétny nebo saxofonu. Při
tom pomáhali Petr Hoblík, Lenka Hrubantová, Tomáš Stich a Anna Mazurová.
Presbyteři se na průběhu bohosluţeb podíleli tím, ţe s bulletinky vítali účastníky a počítali účast a sbírku. Ozvučení bohosluţeb zajišťuje Mírumil Calta.
Mnozí z presbyterů i z dalších členů sboru (včetně školních dětí) spolupracují
při bohosluţbách jako předčitatelé biblických textů.
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.
Obvykle druhá neděle v měsíci (mimo období letních prázdnin) je věnována bohoslužbám s dětmi. Jejich program je připraven s ohledem na to, ţe
děti jsou na nich přítomny po celou dobu. Text a téma odpovídá celoročnímu
rozpisu práce v Nedělní škole. Běţné schůzky Nedělní školy v ostatních týdnech vedli střídavě Ester Andriantsarazo, Jarmila Matějková a Irena Wagnerová. Průměrně chodilo do Nedělní školy 5 dětí, stejně jako o rok dříve.
Rodiče s nejmenšími dětmi mohou být přítomni na bohosluţbách
v kapli, příp. s dětmi vyuţít moţnosti odposlechu bohosluţeb v klubovně.
Jazykové korektury pro publikaci kázání (příp. i jiných textů) na veřejnosti provádějí Drahomíra Frantíková a František Hrdlička.
Staršovstvo zřídilo v průběhu roku 2008 krabičku, do který je moţno
anonymně vhazovat podněty pro přímluvné modlitby. Je ovšem prozatím
vyuţívána jen velmi sporadicky.
Pro bohosluţby o čtvrté adventní neděli nacvičila skupina dětí, mládeţe

a dalších spolupracovníků vánoční divadlo – hru Zdeňka Šorma „Andělská
pohádka na dobrou noc―. Při té příleţitosti obdrţeli děti a mládeţníci vánoční
dárky. Při přípravách spolupracovali farář, učitelky Nedělní školy a mnozí
další členové sboru.
Večeře Páně byla při bohosluţbách vysluhována patnáctkrát. Chléb
a víno chystá pravidelně Irena Wagnerová. Jednou byla večeře Páně vysluhována v domácnosti starší členky sboru.

Pokřtěny byly v roce 2008 čtyři děti (Marie-Anna Stichová, Denisa
Kovářová, Vojtěch a Julie Rosenovi, ) a 3 dospělí (Mariana Stichová, Pavla
Svobodová, Zuzana Hoblíková). K poţehnání bez udělení svátosti křtu byly
přineseny dvě malé děti (Šimon Jelínek a Lukáš Hoblík).
Průměrně se 58 bohosluţeb v roce 2008 účastnilo 62 lidí (loni 58).

Na bohosluţby bezprostředně navazuje moţnost zúčastnit se posezení
u kávy, čaje a drobného občerstvení v klubovně sboru. Na přípravě tohoto
posezení se podíleli mnozí členové sboru, nejčastěji manželé Hoblíkovi, Alena
Thurzová, Miriam a Gabriela Svobodovy, Eva Mikšíková a Irena Wagnerová..
Při pohřebních či vzpomínkových bohoslužbách nebo při vzpomínce v rámci běžných bohoslužeb jsme se rozloučili s Věrou Jechovou,
Vlastou Turkovou (evangeličky odjinud) a Karlem Matějkou. Krátká vzpomínka na sestru Ludmilu Tatouškovou (zesnulou rovněţ v roce 2008) bude připravena pro některé bohosluţby v první polovině roku 2009. O dalších úmrtích
členů sboru jsme se dozvěděli jen zprostředkovaně nebo moţná nedozvěděli
vůbec.
Církevní sňatky vykonal br. farář v uplynulém roce dva. Oddány byly
tyto dvojice: Renata Vobořilová a Pavel Tůma (z Křesťanského společenství,
resp. Apoštolské církve), Gabriela Hepnarová a Martin Calta (náš člen).
4. OSTATNÍ SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ, SETKÁNÍ A AKTIVITY
4.1 KATECHETICKÁ SKUPINA
Téměř kaţdý týden se ve čtvrtek od 17:00 hod. konaly tradiční biblické hodiny. Průměrná účast byla 11 (před rokem 12).
4.2 PRACOVNÍ SKUPINY
Šestkrát se sešla skupina učitelů Nedělní školy. Projednávala záleţitosti související se sborovou prací s dětmi, v Nedělní škole i jinde.
V březnu se konala brigáda na úpravu sborového dvorku a dětského
hřiště. Zúčastnilo se jí 30 dobrovolníků! V červnu jsme pak, především zásluhou iniciativy manželů Ivanovových, svépomocí vybudovali betonové schody,
aby byl zpohodlněn přístup na louku na dvorku.
Představitelé sboru se dvakrát sešli se zástupci rodičů z okolí k projednávání záleţitostí kolem Dětského hřiště.
4.3 GENERAČNÍ SKUPINY
Pětatřicetkrát 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 (před rokem 14).
Jednou aţ dvakrát měsíčně se (kromě prázdninového období) scházela
skupina třicátníků. První úterý v měsíci se sejde ve farním suterénu a k tomu
obvykle jednou měsíčně podnikne nějakou neformální společnou akci

(bowlingový turnaj, pouštění draků atp.). Průměrně se aktivit třicátníků účastnilo 11 dospělých (loni 10). Téměř vţdy jsou navíc přítomny i děti třicátníků.
Pravidelná setkání mládeže se konají druhou a čtvrtou středu v měsíci. Skupina je malá, ale kompaktní a aktivní (průměrná účast na setkáních
byla 5, loni 7). Tvoří ji zčásti naši „domácí― a zčásti vysokoškolští studenti
z jiných sborů, kteří se ovšem setkání zúčastňují velmi pravidelně.
Po celý rok se scházel v pátky, které byly dnem školního vyučování,
od 14:00 hod. dětský klub pro děti od 6 do 13 let. Průměrná účast byla 6, stejně jako loni.
S ohledem na přibývající počet předškolních dětí v našem společenství
nyní staršovstvo zvaţuje, zda doposud pronajímanou kancelář neuvolní pro
zřízení nové dětské klubovny (mohla by se tam konat nedělní „školička―,
a příp. i další akce pro děti nebo rodiče s dětmi).
4.4 SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A REKREAČNÍ AKCE
V návaznosti na nedělní bohosluţby se v roce 2008 konala třikrát Rodinná
neděle, jejíţ náplní je obvykle posezení s pozvaným hostem a společný oběd.
V lednu k nám hovořil Švýcaročech a farář Bernand Martin, v dubnu Pavel
Smetana (o své cestě po Turecku) a v říjnu Věra Lukášová (o obecně prospěšné společnosti Jeden svět).
Čtyřikrát jsme v nedělním odpoledni podnikli sborovou vycházku —
na Hradčany a do jejich okolí, z Libčic nad Vltavou do Řeţe, do Voděradských Bučin a okolím sboru. Připravoval a vedl je Zdeněk Lauschmann
(třikrát) a nově František Hrdlička se svou manželkou (jednou). Průměrná
účast byla 17 výletníků (před rokem 22).
V červnu byl uspořádán víkendový pobyt v evangelickém rekreačním
středisku v Chotěboři. Zúčastnilo se ho 19 členů, včetně nejmenších dětí.
Třicet členů našeho sboru se zúčastnilo srpnové rodinné rekreace
v Bělči nad Orlicí, kterou vedl v rámci celocírkevních pobytů náš farář. Pro
velmi pozitivní ohlasy chceme tuto akci příští rok podobným způsobem zopakovat.
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
Od února do května jsme v našem sboru hostili pastorální konference
(měsíční porady) našeho Praţského seniorátu. Organizačně je zajistila skupinka ve sloţení Eva Mikšíková, Eva Ivanovová a Jaromír Dus.
Těchto pastorálních konferencí (po prázdninách se konaly na Smíchově) se účastní Roman Mazur a někdy i naši kazatelé penzisté. Roman Mazur
byl členem skupiny, která je v první polovině roku připravovala.
V listopadu jsme v našem sboru hostili konvent (výroční seniorátní
schůzi), na kterém se účastní téměř stovka kazatelů i laiků z celého seniorátu.
I zde skupinka našich členů připravila velmi hojné a milé pohoštění. Delegáty
konventu za náš sbor byli Roman Mazur, Eva Mikšíková a Jarmila Matějková, náhradníky jsou (podle pořadí) Irena Wagnerová, Pavel Tůma a Alena
Thurzová.
Pavel Smetana je zvolen do seniorátní pastýřské rady, Alena Thurzová je ve skupině seniorátních revizorů účetnictví.
Roman Mazur je místopředsedou Celocírkevního odboru mládeže
a spoluvedoucím redakční rady evangelického časopisu pro mládež Bratrstvo.
7. EKUMENICKÉ AKTIVITY
V Čakovicích se k bohosluţbám scházela ekumenická skupinka pod vedením Pavla Tůmy. Setkání se konala jednou za čtrnáct dnů. O vedení se podělili
naši zástupci (Pavel Tůma a Roman Mazur) se zástupci CČSH (Zdeněk Břeň,
Renata Wesleyová, Jiřina Mojžíšová) přibliţně napůl. Průměrná účast byla 6
(před rokem 7).
8. MISIJNÍ AKTIVITY
Br. Mazur připravil jiţ potřetí, tentokrát společně s Magdalénou Smetanovou,
současnou vikářkou ve Střešovicích, krátkou prezentaci sboru při pravidelném koncertu Mateřské školy ze Sokolovské ul. v naší sborové kapli.
Jak jiţ bylo zmíněno, pokračovala spolupráce s rodiči, kteří jsou společně s námi aktivní v péči o dětské hřiště, které máme pronajato.
Misijně jsme se znovu — s nepříliš velkým ohlasem — pokusili vyuţít
také vánoční bohoslužby, především bohosluţby s vánočním divadlem dětí a
rovněţ tak „půlnoční― štědrovečerní bohosluţby.
Jako přirozený prostředek misijního působení se nadále osvědčují generační skupiny sboru se svou výše zmíněnou aktivitou.
Také jíţ výše byla zmíněna internetové prezentace, která hraje v sou-

časnosti při kontaktu se zájemci o sborový ţivot čím dál větší roli.
Roman Mazur převzal od září 2008 od ţiţkovského faráře Christofa
Langeho vyučování dvou malých skupinek nepovinného předmětu náboženství (na Gymnáziu Sladkovského na Ţiţkově a na rakouském gymnáziu v Holešovicích). Obě skupiny se mu podařilo mírně rozšířit (dnes mají velikost 6
a 7 studentů).
9. ZHODNOCENÍ A VÝHLED
Z hodnotících diskusí o naší činnosti v roce 2008 (především na staršovstvu,
ale i při jiných příleţitostech) zmiňujeme tyto hlavní motivy:
Bohoslužby jsou vnímány jako radostná slavnost víry, naděje a lásky.
Kázání jsou povaţována za inspirující, kladně je hodnocen také poměr zařazování varhanních a kytarových písní. Nejen v ohláškách je znát, ţe členové sboru se rádi zapojují do nejrůznějších oblastí práce a služby sboru. Radost
nám udělal rovněţ velký přírustek přestoupivších i nově přichozích, kteří se
stali oficiálními členy našeho sboru. V relativně vysoké míře jsou vyuţívány
příleţitosti k méně formálním setkáním při občerstvení i v generačních skupinách.
Největší mezery vnímáme v těchto oblastech sborového ţivota: Na to,
jak pozitivně vnímáme prostředí a atmosféru sboru, jsme stále málo misijně
aktivní. Křesťanské zvěstování, ale i celé prostředí sboru přinášejí hodnoty,
které stojí za to být sdíleny v mnohem hojnější míře neţ doposud! Rádi bychom vytvořili příleţitosti k tomu, abychom se jako členové sboru ještě lépe
seznámili, abychom se např. znali jménem alespoň mezi těmi, kteří se pravidelně účastní bohosluţeb. Členové by měli být lépe informováni o příjmech
i výdajích sboru a více motivováni k obětavosti. V příštím roce by bylo dobré
více se ekumenicky angažovat.
Také konstatujeme, ţe pomalu končí několikaletý nárůst účasti na
sborovém ţivotě související s příchodem nového faráře, a je potřeba najít
model otevřenosti, který bude nadále fungovat i v nových podmínkách spolupráce faráře a sboru.
Pozitiva společné cesty však v celkovém pohledu výrazně převažují
a společně očekáváme, ţe 80. výročí existence samostatného libeňského evangelického sboru oslaví naše společenství v roce 2009 ve velmi dobré kondici.
Na závěr zprávy připomínáme biblické heslo na rok 2009: „Nemožné
u lidí je u Boha možné.“ (Lukáš 18,27)

