Zpráva staršovstva o životě a stavu farního
sboru Českobratrské církve evangelické v
Praze 8 - Libni za rok 2006
1. ÚVOD
Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát jak
shrnutím našeho společného putování v uplynulém roce, tak impulsem pro diskusi a hledání dalšího
společného postupu.

2. SPRÁVA SBORU
V roce 2006 se v našem sboru vystřídali faráři. Do 31. 8. byl farářem našeho sboru Miloslav
Nekvasil, od 1. 9. Roman Mazur.
Sborové shromáždění bylo svoláno třikrát. V únoru jako volební, aby zvolilo faráře Miloslava
Nekvasila na další období. V březnu jako výroční. A v dubnu, aby zvolilo nového faráře Romana
Mazura.
Faráři řídili sbor především jako spolupresbyteři v rámci staršovstva. Současné staršovstvo je
zvoleno na šest let od května roku 2005. Kurátorkou (a tím statutární zástupkyní sboru společně
s farářem) je Eva Mikšíková. Místokurátorkou je Irena Wagnerová. Dalšími členy staršovstva jsou:
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. Předsedou staršovstva byl do srpna Miloslav Nekvasil, od
září Roman Mazur. Pravidelné schůze se konaly v roce 2006 desetkrát (každý měsíc mimo
prázdniny), mimořádné schůze byly svolány třikrát.
Zaměstnanci sboru byli Alena Thurzová (správa sborového domu, administrativa ad., na
0,5 úvazku), Karel Kratochvíl a Zdenka Hoblíková (oba na úklidové práce, oba formou dohody
o pracovní činnosti).
Úřední úkoly a správcovské povinnosti kolem sborového domu byly vyřizovány ve farní kanceláři.
Vedle farářů a sborové sestry se na nich nejvýrazněji podíleli Eva Mikšíková (pravidelným
pokrytím úředních hodin) a Mírumil Calta (v technických záležitostech). Po prázdninách se s.
kurátorka, br. farář a sborová sestra scházeli k pravidelným poradám. Po nástupu nového faráře byly
v kanceláři provedeny úpravy zajišťující, aby farář i sborová sestra mohli svou práci vykonávat co
nejefektivněji (přestěhování nábytku, nákup nové knihovny, skartovačky, řezačky, provedení
vymalování…).
K informování členů sboru slouží vydávání časopisu Lilie. Každé číslo je rozesíláno i okrajovým
členům sboru. V roce 2006 vyšla Lilie třikrát. Na přípravě jednotlivých čísel se podílel nejvíce
Pavel Tůma.
V provozu je také kvalitní webová (internetová) prezentace našeho sboru. Je k nalezení na adrese:
www.liben.evangnet.cz a je vedena a aktualizována Martinem Caltou.
K 31. 12. 2006 evidujeme jako sbor 414 členů (před rokem 426). Dvanáct členů zemřelo, jedna
členka vystoupila, sedm členů se odstěhovalo neznámo kam (zjištěno při rozesílání Lilie).
Přistoupili: Helena Křehnáčová, Helena Koktová, Alena Rohanová, Roman, Anna, Jana, David a
Magdaléna Mazurovi. Hlasovací právo mělo k tomuto dni 117 členů (před rokem 118). Salár
zaplatilo v roce 2006 celkem 107 jednotlivců a rodin (před rokem 112).

3. BOHOSLUŽBY
Nedělní a sváteční bohoslužby jsou jádrem života sboru. Jako kazatelé je vedli oba naši faráři, vedle
nich však také mnohokrát jiní členové sboru a hosté (Jaromír Dus 2×, Petr Kraus 2×, Jaromír
Strádal 2×, Zdeněk Břeň z CČSH, Bob Helekia Ogola, Miloš Rejchrt, Pavel Smetana). Ohlášky
vedla obvykle s. kurátorka či místokurátorka. Na varhany nás při bohoslužbách doprovázela řada
varhaníků, nejčastěji David Rejchrt, Jana Strejčková, Zdeněk Lauschmann, Jana Jasná a Andrej
Kušnierik. Od září zpíváme při bohoslužbách také s kytarou, na ni doprovází vedle br. faráře také
Petr Hoblík. Presbyteři se na průběhu bohoslužeb podílejí jednak čtením z Písma, jednak tím, že
vítají při vcházení (příp. rozdávají bulletinky) a počítají sbírku. Kostelnické práce koná Zdenka
Hoblíková. Ozvučení bohoslužeb zajišťuje Mírumil Calta.
Sváteční bohoslužby se konaly na Nový rok, na Velký pátek, o prvním
i druhém vánočním svátku a na Starý rok. Dne 24. září se konaly slavnostní instalační bohoslužby,
při kterých byl sestrou seniorkou Lýdiou Mamulovou uveden do funkce nový farář sboru.
Od listopadu byly zavedeny v měsíčním intervalu tzv. bohoslužby s dětmi. Jejich program je
připraven s ohledem na to, že děti jsou na nich přítomny po celou dobu. Při ostatních bohoslužbách
(kromě prázdninových) se pro děti koná Nedělní škola. Tu vedly do prázdnin Jiřina Nekvasilová a
Irena Wagnerová, po prázdninách Ester Andriantsarazo, Jarmila Matějková a Irena Wagnerová.
Průměrně chodilo do Nedělní školy 5 dětí.
Rodiče s nejmenšími dětmi mohou být přítomni na bohoslužbách v kapli, příp. s dětmi využít
možnosti odposlechu bohoslužeb v klubovně. Pro tyto nejmenší děti byl na podzim v klubovně
zřízen hrací koutek a nakoupeny nové hračky.
Na bohoslužby o třetí adventní neděli nacvičila skupina dětí, mládeže a dalších spolupracovníků
vánoční divadlo hru Michala Šourka Král z Betléma. Při té příležitosti obdrželi nejmladší a nejstarší
členové sboru malé dárky. Při přípravách spolupracovali farář a učitelé Nedělní školy.
Večeře Páně byla při bohoslužbách vysluhována patnáctkrát. Chléb a víno chystá pravidelně Irena
Wagnerová. Třikrát byla večeře Páně vysluhována v rodinách.
Pokřtěn nebyl v roce 2006 nikdo. Od prosince je na křest připravována jedna mladá sestra.
Průměrně se padesáti osmi bohoslužeb v roce 2006 účastnilo 52 lidí (před rokem 55).
Na bohoslužby bezprostředně navazuje možnost zúčastnit se posezení u kávy, čaje a drobného
občerstvení v klubovně sboru. Na přípravě tohoto posezení se podíleli mnozí členové sboru,
nejčastěji Alena Thurzová, Eva Mikšíková, Irena Wagnerová, Miriam Svobodová, Eva Ivanovová,
Jarmila Matějková a manželé Nekvasilovi.
Při pohřebních či vzpomínkových bohoslužbách nebo při vzpomínce v rámci běžných bohoslužeb
jsme se rozloučili s těmito bratry a sestrami: Miloslava Burešová, Anna Doležalová, Marta
Strejčková, Filipina Škorpilová. O dalších úmrtích členů sboru jsme se dozvěděli jen
zprostředkovaně nebo možná nedozvěděli vůbec.
Církevní sňatek se v roce 2006 v našem sboru nekonal žádný.

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 10 (před rokem 10).

4.2 PRACOVNÍ SKUPINA
V prosinci se konala první schůzka učitelů Nedělní školy. Nadále by se toto setkání mělo konat
pravidelně každý měsíc.

4.3 GENERAČNÍ SKUPINY
Třiatřicetkrát se v pondělí od 14:30 hod. sešel Kruh seniorů. Téměř celý rok ho vedl Rostislav
Kunert. Na konci roku převzal vedení Roman Mazur. Na přípravě programů nejčastěji
spolupracovali Anna Pokorná, Libuše Lauschmannová, Františka Kunertová, Pavel Smetana.
V prosinci se konalo vánoční setkání. Průměrná účast byla 13 (před rokem 14).
Mládež (od 13 let) se scházela do prázdnin občas, od října pak ve středu v podvečer
v čtrnáctidenních či týdenních intervalech. S faráři sboru přitom na přípravách spolupracovaly
Eliška a Šárka Svobodovy. Průměrná účast byla 7 (v roce 2005 se setkání mládeže nekonala vůbec).
V červnu se konala konfirmace Petry Šturcové a Anny Thurzové. Ostatní konfirmandé, kteří začali
od října 2005 navštěvovat skupinu konfirmační přípravy, z různých důvodů o konfirmaci
nepožádali. V novém školním roce nezačal nový běh konfirmační přípravy.
Od listopadu se schází dětský klub pro děti od 6 do 13 let. Setkání probíhají v pátek od 14:00 hod.
Průměrná účast byla 4 (v roce 2005 se setkání podobného typu nekonala).

4.4 SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
Dvakrát navázalo na nedělní bohoslužby pořádání Rodinné neděle. Pozvaný host (v lednu Bob
Helekia Ogola, v říjnu Miloslav Nekvasil na rozloučenou se sborem) na ní vystoupil se zajímavým
programem. Následoval oběd, příp. ještě odpolední program.
V lednu se u nás konalo setkání s básníky evangelického zpěvníku.
Koncertní pásmo Velikonoční cesta připravil pro sbor Miloslav Nekvasil se spolupracovníky
v dubnu.
V červnu jsme podnikli dvoudenní výlet do Domažlic. Ten připravila ve spolupráci s domažlickými
Eva Mikšíková.
Čtyřikrát jsme v nedělním odpoledni podnikli sborovou vycházku. Připravoval a vedl je Zdeněk
Lauschmann. Průměrná účast byla 14 (před rokem 13).

5. PASTORACE
Pastoraci (návštěvy a osobní setkání se členy sboru) konali kromě farářů i další pomocníci z řad
presbyterů i členů sboru (např. Anneliese Březinová, manželé Kunertovi, Jarmila Matějková,
manželé Smetanovi a další).

6. PODÍL SBORU NA ČINNOSTI ČCE
Faráři se zúčastňovali pastorálních konferencí, které se konají každý měsíc mimo prázdniny. Členy
konventu byli Roman Mazur, Eva Mikšíková a Pavel Tůma, náhradnicí je Irena Wagnerová. Pavel
Smetana byl na konventu zvolen do seniorátní pastýřské rady, Alena Thurzová byla zvolena za
seniorátní revizorku účetnictví.

7. EKUMENICKÉ AKTIVITY
V Čakovicích se k bohoslužbám schází ekumenická skupinka pod vedením Pavla Tůmy. Do
prázdnin se konalo setkání každý týden, po prázdninách čtrnáctidenně.
O vedení se podělili naši zástupci (Pavel Tůma a faráři) se zástupci CČSH (Zdeněk Břeň, Renata
Wesleyová ad.) zhruba napůl. Průměrná účast byla 7 (před rokem 7).

8. MISIJNÍ AKTIVITY
Misijně byl náš sbor činný téměř jen na osobní a přátelské rovině. Snad se většina z nás nebojí dát
před blízkými najevo, že jsme věřící křesťané. Snad se toto vědomí odráží v našich životních
názorech a postojích. A snad takto vzniká v lidech kolem nás zvědavost po pramenech, z kterých
svou víru čerpáme.
Br. farář Mazur připravil krátkou prezentaci sboru při pravidelném koncertu Mateřské školy
v naší kapli.

9. ZHODNOCENÍ A VÝHLED
Staršovstvo vyjadřuje hlubokou vděčnost všem spolupracovníkům, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli aktivně na životě sboru v roce 2006. Mnozí byli vyjmenováni, ve skutečnosti jich však je
ještě mnohem více. Vždyť např. i každá přímluvná modlitba za kazatele, staršovstvo či sbor je také
svým druhem služby. Bez společné práce a vzájemného podpírání by náš sbor přece ani nebyl
křesťanským sborem!
Staršovstvo rovněž oceňuje práci obou farářů a jejich hladké vystřídání v průběhu roku. U br.
Nekvasila především jeho přínos pro zklidnění a stabilizaci života sboru, u br. Mazura především
nasazení v kazatelské činnosti.
Při ohlédnutí zpět na rok 2006 staršovstvo hodnotí pozitivně především tyto stránky života sboru:
Radostnou atmosféru bohoslužeb jako společné slavnosti víry, naděje a lásky. Dobrou organizaci
práce a služby sboru v duchovní i správní oblasti. Jako svůj dluh vnímá staršovstvo především
velký nedostatek v misijní činnosti sboru, který se projevuje např. i tím, že v letech
2005 i 2006 u nás nebyl nikdo pokřtěn.
Na závěr zprávy připomínáme biblické heslo na rok 2007: Hle, činím něco nového a už to raší.
Nevíte o tom? (Izajáš 43,19a)

