Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Kobylisích,
U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8
ZPRÁVA STARŠOVSTVA O ŽIVOTĚ SBORU ZA ROK 2019
Milé sestry, milí bratři. Staršovstvo předkládá zprávu o životě Farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Praze 8-Kobylisích za rok 2019, která byla schválena staršovstvem sboru na řádné schůzi
2. března 2020 a je uveřejněna na nástěnce v kostele a ve sborovém časopise Terasa, včetně zprávy
o hospodaření sboru s návrhem rozpočtu na rok 2020.
Důležité události v roce 2019
Po celý minulý rok usiloval farní sbor o šíření a přijímání slova Božího v kostele U Jákobova žebříku
naším kazatelem i hosty. V průběhu roku se ustálila činnost sboru mimo jeho půdu. Do Psychiatrické
nemocnice docházel bratr farář Kolář podle potřeby a na vyžádání do různých pavilonů, bohoslužby
v Domově seniorů Nová slunečnice zajišťoval bratr Jan Hon. Náš sbor byl i v minulém roce patronem
Bratrské školy. Během roku se na náklady sboru věnovala koordinaci programů dětí a mládeže sestra
Kornélia Kolářová.
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů náš farní sbor v lednu hostil při ekumenické bohoslužbě
křesťany z jiných církví na území Prahy 8. Rovněž se náš sbor připojil k Noci kostelů.
Do práce nedělní školy se zapojilo několik nových učitelů, takže se mohou ve službě střídat. Protože se
však zvyšuje, k naší radosti, počet docházejících dětí různého věku, je třeba jejich počet navýšit, aby se děti
k výuce mohly rozdělit podle věku. Zavedli jsme také rodinnou bohoslužbu se zapojením dětí do liturgie.
Uskutečnil se víkendový pobyt našich mladých rodin s dětmi v bývalém františkánském klášteře
v Zásmukách. Od podzimu sepsal, vyráběl kulisy a rekvizity a s dětmi nacvičoval Petr Kolínský vánoční
hru, v níž si při třetí adventní neděli zahráli nejen děti ale i muzikanti a všichni přítomní.
Na podzim byla zahájena dvouletá konfirmační výuka s českými i korejskými dětmi. Ke svým schůzkám
se scházely skupiny dětí, mládeže i střední generace. Při biblických hodinách se konaly i besedy s hosty.
Z osobních důvodů podal v listopadu rezignaci na práci presbytera bratr Hyunwoo Lee a za řádného
člena staršovstva byl povolán další náhradník, sestra Vladimíra Štorková.
Na podzim se naše účetní sestra Poláková, rozhodla postupně předávat práci své nástupkyni, sestře Evě
Novákové.
Na činnosti sboru se podílely pracovní skupiny, které byly založeny k rozdělení práce staršovstva a
k zajištění komunikace mezi staršovstvem a členy sboru. Zejména to byly skupiny Správa a ubytování,
Informační, Hospodářská, Pastorační. Do práce skupiny Příprava akcí se zapojilo více členů sboru, zejména
k zajištění pohoštění a jiných potřeb vč. závěrečného úklidu použitých prostor.
Opět jsme uspořádali jarní sobotní „sborovou rozpravu“ mimo půdu kostela k rozhovorům o životě
církve a našeho sboru. Téma bylo „Kobyliský sbor – ohlédnutí a vyhlížení“ a „Hospodářská budoucnost
našeho sboru“. Také jsme pořádali jednodenní vlastivědně duchovní výlet s prohlídkou tolerančních kostelů
v Hořátvi a Libiši a s odborným výkladem Daniely Tinkové . Naopak jsme neuspořádali sederovou večeři
na Zelený čtvrtek, ale masopustní biblickou hodinu ve čtvrtek v únoru.
V našem sboru jsme hostili zasedání seniorátní Jeronymovy jednoty. Poskytli jsme též prostory pro
umožnění dialogu mezi křesťany, židy, muslimy, Romy atd „Stánek Míru“, který organizoval farář ČCE
pro menšiny bratr Mikuláš Vymětal, Společnost křesťanů a Židů, ambasáda míru a další.
Od jara do podzimu se o zahradu pravidelně staraly sestry Eva Spárová a Anna Janečková. Spolu
s bratrem Janem Boučkem připravili v dubnu a v říjnu brigádu. Náš domácí kompost posloužil k dorovnání
nerovností terénu a založení záhonu u jižní fasády kostela.
V říjnu jsme oslavili spolu s korejskou a japonskou komunitou 20.výročí první mezinárodní bohoslužby.
Součástí oslavy byl také rozhovor nad budoucností našeho mezinárodního soužití a výstava fotografií se
speciální brožurkou. V rámci oslav se konaly i koncerty japonských a korejských hudebníků. Oslava byla
zároveň pojata jako „sborový den" na zahradě za kostelem.
V listopadu 2019 byla podepsaná Kupní smlouva o prodeji naší nemovitosti na Klapkově ulici
s podmínkou umístění pamětní tabule na bývalou modlitebnu.
Korejská a japonská část sboru
Spolu s farním sborem ČCE působí v kostele U Jákobova žebříku i komunita korejských a japonských
křesťanů žijících v Praze, kteří ke své sborové činnosti využívají místnosti v prvním poschodí sborového
domu a k nedělním bohoslužbám prostory kostela. Společné mezinárodní bohoslužby se, s výjimkou letních

prázdnin, konaly každou první neděli v měsíci česky a korejsky, spolu se čtením Písma i v japonštině. Vždy
byla součástí těchto bohoslužeb sv. večeře Páně, kdy vysluhujícími byli všichni faráři - český, korejský i
japonský. V ostatních nedělích roku se konaly samostatné korejské a japonské bohoslužby. Po
mezinárodních bohoslužbách pokaždé připravili členové korejské komunity malé pohoštění. Během týdne
se sestry a bratři z korejské části sboru scházeli v kostele k dalším vlastním sborovým aktivitám.
Tradicí se stalo pořádat v únoru seniorátní česko-korejské setkání mladých křesťanů v Praze spolu se
skupinou mládeže z Koreje, jehož část se odehrávala i v našem kostele. První květnová neděle byla
věnována tradičnímu mezinárodnímu dni se společným obědem a různými činnostmi pro děti i dospělé.
Spolupráce s dalšími subjekty v prostorách sborového domu
Od roku 2006 působí na půdě Farního sboru Komunitní centrum, které pořádalo odpolední Kavárničky
pro seniory, podílelo se na činnosti mateřského centra Benjamin, na organizaci sborových besed vč. Snídaní
s hostem, realizovalo tradiční předvelikonoční a adventní výtvarné dílny a instalovalo výstavy výtvarných
umělců vč. putovní výstavy Bůh miluje cizince. Prostředky na činnost získalo úspěšně podanými granty.
O činnosti Komunitního i Středoevropského centra hovoří samostatná zpráva.
V prostorách farního sboru se scházel pěvecký kroužek Contiola Jacobi, který vedla sestra Daniela
Tinková a který několikrát vystupoval při bohoslužbách i při Noci kostelů a rozhlasových přenosech
bohoslužeb.
Kobyliský sbor také poskytoval své prostory a všeobecnou podporu křesťanům s homosexuální
orientací, kteří jsou členy Spolku LOGOS. Duchovní část setkání připravoval bratr farář Ondřej Kolář,
příležitostně ji LOGOS svěřil také jiným duchovním, i z jiných církví.
Farní sbor poskytl Diakonii ČCE prostory k pořádání programu Čistě ženská záležitost, tj. setkání Češek
a cizinek, které v Česku našly nový domov.
Také jsme umožnili po bohoslužbě prodej výrobků z obchůdku Jeden svět či jsme prostory kostela
nabídli pro koncerty a zkoušky i mimosborových hudebních těles. V září v rámci Dnů evropského dědictví
byl náš kostel otevřen pro širokou veřejnost, stejně jako při Noci kostelů v květnu.
Ve farní kanceláři se v listopadu opět hromadily krabice od bot s drobnými dárky pro děti ze sociálně
slabých rodin, které pak bratr Jan Bouček odvezl do sběrného střediska Diakonie.
I v loňském roce se pokoje v suterénu i ve „věži“ využívaly dlouhodobým i krátkodobým ubytováním,
vč. návštěvy konfirmandů z Německa.
Psychiatrická nemocnice
Bratr farář Ondřej Kolář pracoval nejen v kostele U Jákobova žebříku, ale z pověření staršovstva v rámci
svého farářského úvazku také v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích (dále jen PN), ve které byl členem
týmu Spirituální péče a vykonával pastorační setkávání s pacienty. V kostele sv. Václava v areálu bohnické
nemocnice náš farní sbor zajišťoval bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně, s velkou pomocí bratra
Jana Ratiborského, každou středu odpoledne kromě Vánoc. Na popeleční středu, jako každoročně, sloužil
bratr farář Kolář ekumenickou bohoslužbu spolu s knězem bratrem Janem Kofroněm.
Dlouhou tradici má také „bazar jídel“, na kterém se podílejí Korejci, Japonci a Češi a který se koná vždy
v sobotu před 1. adventní nedělí. Jako v minulých letech jsme za výnos z prodeje, koupili přes sto dárků pro
pacienty chronických oddělení PN v Bohnicích. Účastníci čtvrteční biblické hodiny spolu se členy
LOGOSu dárky zabalili podle prověřeného systému, který převzali od Rut Kolínské Olga a Jan Polákovi,
jmenovky tradičně připravil Petr Kolínský. Členové sdružení LOGOS pak pro všechny připravili v jídelně
pohoštění. Na Štědrý den předali dárky pro pacienty nemocnice bratři faráři Kwang-Hyun Ryu, Shinil Son a
Ondřej Kolář. Nevyčerpané peníze z bazaru jídel se převedly do našeho Fondu pro práci v PN Bohnice.
Bratrská škola
Farní sbor v Kobylisích pokračoval v patronaci Bratrské školy v Holešovicích. Bratr farář Ondřej Kolář
vykonal, ve spolupráci s bratrem farářem Milošem Rejchrtem, pro žáky a učitele školy bohoslužby při
zahájení a ukončení školního roku v areálu školy a v době postní a adventní zde v kostele. Ve škole
vyučoval náboženství a vykonával funkci spirituála. Náš sbor se účastnil aukce ve prospěch Bratrské školy
a vydražil plastiku „Olověná oblaka“ od Vojtěcha Rady Spolupráci sboru s Bratrskou školou
v Holešovicích považuje staršovstvo za významnou součást působení faráře mimo kobyliský sbor.
Nová slunečnice
Působištěm Farního sboru je i Domov seniorů „Nová slunečnice“ v Čimicích. Vloni tam bratr Jan Hon
vykonával nejen středeční dopolední bohoslužby, ale i velikonoční program se sváteční promluvou a

adventní program se zvěstí o narození Krista s účastí dětí z Bratrské školy a s koledami zpívanými všemi
přítomnými.
Adopce na dálku i na blízko
I v minulém roce náš sbor přispíval na vzdělání adoptivních dívek Feminy Suzan z Tamil Nadu v Indii a
hluchoněmé dívce Janet Kwiocwiny z Ugandy. Též jsme začali podporovat chlapce Geofrey Kisakye
z Ugandy, který však během roku 2019 studium ukončil, začal pracovat a proto byl z programu vyřazen.
Na podzimních zasedáních staršovstva se diskutovalo, zda můžeme přijmout do adopce jiné potřebné dítě.
Finanční prostředky, které byly vybírány na sběrací listinu, se nedařilo nasbírat v přijatelném termínu a
potřebném množství. Proto staršovstvo na zasedání v listopadu rozhodlo, že třetí dítě do adopce již přibírat
nebudeme a zůstaneme jen u podpory dvou stávajících dívek.“
Kromě adopce na dálku stále probíhala i tzv. „Adopce na blízko“, kdy několik farníků či přátel sboru
pravidelně každý měsíc přispívá na pokrytí nákladů na bydlení sestře Petře Fischerové, jejíž finanční situace
není dlouhodobě dobrá a sborový „sociální fond“ pro takovýto účel nebyl vytvořen. Sbor Petře Fischerové,
akademické malířce, jejíž kresby můžeme vidět v časopise Český bratr, i nadále pomáhal při komunikaci
s úřady.
Polévka pro potřebné
Sbor pokračoval v seniorátní akci „polévka pro potřebné“, do které se zapojilo více sborů i církví, takže
na náš sbor již tak velká tíha příprav pokrmů nepřipadla. V garanci člena sboru Lukáše Kaliny (který je
zároveň seniorátním koordinátorem celé akce) jsme během roku v 7 čtvrtečních podvečerech uvařili a před
Hlavním nádražím rozdali bezdomovcům a dalším potřebným pokaždé průměrně 90 porcí polévky nebo
namazaných chlebů. Do akce se opět zapojili i členové korejské komunity. Na suroviny byla vypsána
archová sbírka.
Provoz kostela U Jákobova žebříku
Zaměstnanci sboru byli sestra Olga Poláková, spravující ekonomickou a účetní stránku sboru, bratři faráři
korejský Kwang-Hyun Ryu, japonský Shinil Son a sestra farářová Maera Min. Správu a provoz domu
zajišťovali na dohodu bratří Jan Polák, Jan Bouček, Milan Kovář a Jiří Suk. Jako koordinátorka práce
s dětmi pracovala po část roku sestra Kornélia Kolářová. Ubytování hostů zařizoval bratr farář Ondřej Kolář.
Úklid a pokojské práce byl zajištěn pracovnicí na dohodu.
Poděkování
Poděkování vyslovme všem, kdo v neděli před bohoslužbami a ve středu před Kavárničkou přiváželi
vlastními automobily do shromáždění méně pohyblivé sestry a bratry, bratru Kefurtovi za květinovou
výzdobu kostela a dalším sestrám a bratřím za květiny na stůl Páně, dále Janě Plevové za vedení sborové
kartotéky, našim farníkům za koláče a jiné občerstvení připravované pro různé příležitosti, Jitce Boučkové
za rozesílání kázání, Evě Spárové za péči o farní zahradu, Janu Boučkovi za Terasu a řadu dalších věcí, a
spolu s Janem Polákem a Kornélií Kolářovou za péči o naše webové a facebookové stránky. Janu Polákovi
za univerzální péči o věci sborové vč. statistiky, sestrám a bratrům výtvarně zdatných za jejich přípravu
výtvarných dílen, také bratrům Janu Boučkovi a Pavlovi Veselému za přípravu výstavy ke 20.výročí první
mezinárodní bohoslužby a sestře Petře Fischerové va vyhotovení knižní záložky a všem, kteří se účastnili
na přípravě a průběhu vánoční hry, zejména Petru Stratilovi za zapůjčení profesionálního ozvučení a
osvětlení. Dík patří i sestře Polákové za ochotu pokračovat ve vedení účetnictví a zaučit svou nástupkyni,
sestru Evu Novákovou, které též děkujeme, i bratru Jakubovi Roskovcovi za činnost pokladníka sboru. A
nesmíme zapomenout na mnoho jiných ochotných členů sboru, kteří vykonávali pastorační návštěvy a
spoustu prací ve sboru nezištně zajišťovali. Také je třeba poděkovat všem za zvýšenou obětavost při placení
saláru i přispívání na různé sbírky.
Konkrétní účastí každého z nás na činnosti sboru a s přímluvnými modlitbami může, přes veškeré
starosti, náš sbor vzkvétat ke cti a chvále Páně.
Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 – Kobylisích.

ZPRÁVA STARŠOVSTVA O ŽIVOTĚ SBORU ZA ROK 2019 - tabulka
1 důležité události
Výroční sborové shromáždění
2 bohoslužby
české
z toho

korejské
japonské
mezinárodní
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Bratrská škola
kazatelé:

hosté na kazatelně

3 pravidelný provoz - v místě
biblická hodina pro dospělé
sborový zpěv
biblická hodina pro děti
mládež
konfirmandi
Třicátníci
Kavárnička
Benjamin
snídaně s hostem
biblická hodina korejská
modlitební setkání korejské

24.3.2019

9.00

přítomno 53 členů s hlasovacím právem / celkový počet s hl.p. 171 / VP: ne

neděle
10. 3. 2019
19. 4. 2019
23. 6. 2019
17. 11. 2019
15. 12. 2019
25. 12. 2019
neděle
neděle

9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:00
11:30
14:00
9:30
16:30

celkem: 60 / VP: 29 / průměrná účast: 68 / NŠ: 32
rodinná bohoslužba / VP
rozhlasový přenos bohoslužeb / Velký pátek
rodinná bohoslužba
rodinná bohoslužba
bohoslužba s dětskou vánoční hrou Čtvrtej král
rozhlasový přenos bohoslužeb

středa

25. 1. 2019
31. 3. 2019
19. 5. 2019
16. 6. 2019
14. 7. 2019
25. 8. 2019
6. 10. 2019
čtvrtek
čtvrtek
pátek
dle dohody
pátek

sobota
čtvrtek
pátek

každá první neděle v měsíci kromě prázdnin / celkem: 10 / VP: 10 / průměrná účast: 90 / NŠ: 10
Kostel sv. Václava, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice / celkem: 45 / VP: ano
celkem: 4
Onřej Kolář / 44
Kwanghyun Ryu / 2
Sinil Son / 2
Miloš Rejchrt / 3
Jan Hon / 2
Martin Hobza
Ulrich Biskamp
Daniel Bartoň
Tomáš Bísek
Pavel Veselý / čtené
Jan Ratiborský / čtené
Jongsil Lee / oslava 20 let mezinárodních bohoslužeb

18:30
17:00 pěvecký sbor Cantiola Jacobi, vede Daniela Tinková
14:30
pouze do června 2019
14:30 od září 2019
19:00 3. úterý v měsíci
14:00 pořádá KC / klub pro seniory / první středa v měsíci
17:00 pořádá KC / klub pro rodiče s malými dětmi / pořádá KC
9:00 pořádá KC / rozhovor s hostem / vybrané soboty
10:00
20:00

4 aktivity mimo prostory kostela
Bratrská škola / Rajská 3, Praha 7
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Nová slunečnice

čtvrtek
středa

9:30

výuka náboženství: Ondřej Kolář, 6 vyučovacích hodin měsíčně + pastorační rozhovory
program spirituální péče: Ondřej Kolář, pravidelně čtvrtek odpoledne + dle potřeby
bohoslužby: Jan Hon / 2. středa v měsíci / domov seniorů Čimice, Na Hranicích 18, Praha 8

5 mimořádná setkání

Výjezdní sborový rozhovor

Třicátnický výlet
Noc kostelů
Vlastivědně-duchovní výlet
Dny evropského kulturního dědictví

Stánek míru

Bazar jídel
6 různé
údržba, stavební práce
7 počet členů

25. 1. 2019
23. 3. 2019
31. 3. 2019
6. 4. 2019
7. 4. 2019
13. 4. 2019
17.-19. 5. 2019
24. 5. 2019
1. 6. 2019
14. 9. 2019
5.10. 2019
19. 10. 2019
20. 10. 2019
27. 10. 2019
30. 11. 2019
30. 11. 2019

ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů
jarní brigáda na farní zahradě
návštěva německých konfirmandů z Marburgu, farář Ulrich Biskamp / 28. - 31. 3. 2019
Café Liberal, Praha 7 - Holešovice / téma: Hospodářská budoucnost sboru
oslava 60. narozenin manželů Sinil Sona a Maery Min
výtvarná dílna
víkendový pobyt v bývalém františkánském klášteře v Zásmukách u Kolína
komentovaná prohlídka tolerančních kostelů Libiš a Hořátev
oslava 20 let mezinárodních bohoslužeb v Kostele u Jákobova žebříku / hlavní program
podzimní brigáda na farní zahradě
židovsko-křesťansko-muslimsko-romské setkání / neděle odpoledne
návštěva hostů z Bavorska (SRN) při nedělní bohoslužbě
adventní výtvarná dílna
výtěžek věnován na nákup výtvarného díla na benefiční aukci výtvarných děl Bratrské školy
běžná údržba

1.1.2019
31.12.2019
přistoupilo křtem
přistoupilo jinak
odhlásilo se
zemřelo

258
270
5
8
0
1

