Zpráva staršovstva o životě sboru
za rok 2O2O
Milé sestry, milí bratři. Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Praze 8 – Kobylisích předkládá zprávu o životě sboru v roce 2020, která byla schválena staršovstvem sboru
na řádné schůzi 8. března 2021 a která je uveřejněna zde, a ve sborovém časopise Terasa, včetně zprávy
o hospodaření sboru a spolu s návrhem rozpočtu na rok 2021.

Důležité události v roce 2O2O
Rok 2020 byl mimořádný kvůli světové koronavirové pandemii, na níž vláda České republiky reagovala od března,
kdy se nemoc projevila v naší zemi, vyhlašováním opatření, jež v určitých obdobích roku spočívaly v omezení počtu
účastníků našich setkávání, případně i ve zrušení aktivit našeho farního sboru. Přesto po celý minulý rok usiloval farní
sbor o šíření a přijímání slova Božího v kostele U Jákobova žebříku naším kazatelem i hosty. Všechna setkávání se
od března praktikovala pomocí internetových sítí: bohoslužby se přenášely přímým přenosem přes Facebook, biblické
hodiny přes Skype a konfirmační výuka probíhala přes Zoom. Bohoslužby lze shlédnout zpětně na facebookových
stránkách kostela. V září nastoupila do našeho sboru na vikariát sestra Anna Pokorná a podílela se na všech činnostech
sboru, zejména se dobře osvědčila v přípravě dětských programů. Spolu s bratrem farářem Ondřejem Kolářem,
případně ve spolupráci s dětmi a jejich rodiči, připravili několik videí z cyklu „Domácí nedělka“.
Ještě před rozšířením koronaviru v České republice zazněla v kostele Česká mše vánoční
od Jakuba Jana Ryby v podání současných i bývalých členů skautského střediska Stopaři Praha. Bratrská škola
v našem kostele připravila Setkání s hudbou dávno minulou, kdy Rožmberská kapela zahrála středověkou hudbu
s ukázkami historických nástrojů. Sbor navštívila také skupina mládeže z korejského sboru v Soulu, zúčastnila se
společné schůzky třicátníků a Kavárničky, kde představila život v jejich domovském sboru. Beseda měla příznačné
téma „Práce sborů v Koreji – inspirace pro české sbory“.
Uskutečnila se i beseda nad knihou Návrat do Valbone, a to s jejím autorem Josefem Habasem Urbanem a její
nakladatelkou Janou Vávrovou. Kniha pojednává o cestě tří českých studentů (Lenky Tučkové, členky kobyliského
sboru a bratrů Jana a Michala Pavelkových) v roce 2001 do albánských hor, kde zmizeli beze stop. K uctění jejich
památky se staršovstvo rozhodlo umístit v září 2021 pamětní desku na východní fasádu sborového domu.
Od poloviny března byl postupně vládními nařízeními snižován počet přítomných na bohoslužbách, proto také
muselo být odloženo Výroční sborové shromáždění na září. Z téhož důvodu se z rozhodnutí staršovstva sboru
nekonalo slavení Večeře Páně od postu až po čtvrtou adventní neděli. Pro některé bratry a sestry to znamenalo velkou
duchovní nouzi, a proto bylo farníkům nabídnuto slavení večeře Páně v domácím prostředí za dodržení všech
hygienických podmínek. Také byla nabízena pomoc s nákupem nebo jinými záležitostmi.
Rovněž tak obvyklé rozhovory u kávy a čaje se po bohoslužbách nekonaly. Nemohla se uskutečnit ani jarní sobotní
„sborová rozprava“ o potřebách sboru mimo půdu kostela a ani sborový den, tzv. „Běleč v Kobylisích“ (na farní
zahradě). Po dobu trvání pandemie byl před jednotlivými shromážděními vždy objekt kostela pečlivě vydezinfikován.
Radostnou zprávu přinesla sestra Beatrice Okiga, členka našeho sboru, svým zdárně absolvova-ným tříletým
seniorátním kurzem Základy evangelické teologie a o jeho absolvování obdržela osvědčení. Gratulujeme jí, prosíme
o Boží požehnání a přejeme, aby nabyté vědomosti mohla zdárně využít ve sboru i mimo církevní prostředí.
Péčí sestry Nelly Kolářové se podařilo získat finanční příspěvek od Nadace ČEZ na potravinovou a vitamínovou
pomoc lidem bez domova. Z prostředků se pořídily iontové nápoje, antibakteriální gely na mytí rukou, večeře či
multivitamínové potravinové doplňky pro více než sto potřebných, kterým vše bratr Lukáš Kalina s dalšími bratry
rozdal.
Po částečném uvolnění protikoronavirových opatření – během druhé poloviny jara, v létě a na
začátku podzimu – se uskutečnily brigády na farní zahradě, jarní víkendový výlet bratra faráře
Ondřeje Koláře a mladých rodin s dětmi našeho sboru do Sloupu u České Lípy a podzimní jednodenní výlet na vrchol
Lovoš. V rámci Noci kostelů (12. června) poskytl všem příchozím otevřený kostel poslech hudebních nahrávek
českých, korejských i japonských sester a bratrů.

Během prvního pololetí měl několikrát možnost se ke svým zkouškám sejít pěvecký sbor
Contiola Jacobi pod vedením Daniely Tinkové, které za tuto činnost velmi děkujeme.
Po prázdninách ale sbor svou činnost k naší lítosti již neobnovil.
Během prvního pololetí jsme měli 2x rodinou bohoslužbu s účastí dětí. Náš farní sbor hostil
seniorátní zasedání Jeronymovy jednoty.
Na farní zahradě třicátníci a poté i účastníci poslední biblické hodiny ukončili školní rok
grilováním.
Na jaře i na podzim se mohly uskutečnit několikrát Kavárničky a také Snídaně s hosty.
Uskutečnila se i veřejná přednáška psychologa Aleše Boreckého na téma „Odlišnost jako dar“.
Letos podeváté se třetí zářijovou sobotu otevřel náš kostel veřejnosti v rámci Dnů evropského dědictví. I přes
protikoronavirová omezení dorazilo do kostela celkem dvacet pět návštěvníků,
mezi nimi tentokrát i cizinci z Polska a Ukrajiny.
V podzimních zpřísněných hygienicko-epidemických podmínkách se opět přešlo k online přenosům bohoslužeb,
výuce konfirmandů, biblických hodin i zasedání staršovstva. Jedním z bodů projednávaných presbytery, bylo
i prodloužení dosavadní spolupráce se stávajícím farářem bratrem Ondřejem Kolářem, kterému na konci listopadu
2021 uplyne deseti leté období, na něž byl povolán. Bratr farář i staršovstvo projevili zájem o prodloužení této
spolupráce o 5 let, a proto staršovstvo učinilo potřebné administrativní kroky, které podle pravidel řádů naší církve
musejí předcházet volbě sborovým shromážděním.
Způsob konání musel změnit i tradiční bazar jídel. Nesešli jsme se na jednom místě, jak jsme bývali zvyklí, ale
připravovali jsme pokrmy či různé výrobky doma, představovali je na specifické facebookové stránce, kde si je
zájemci mohli objednat. V obvyklý čas konání bazaru, tedy v sobotu před první adventní nedělí, bratr Jan Bouček
s pomocníky dovezené hotové produkty roztřídili, nabalíčkovali a ten samý den od 12 hodin je začali distribuovat
z kostela. Jako v minulých letech se za výnos z prodeje podařilo pro pacienty v Psychiatrické nemocnice Bohnice
nakoupit a zabalit dárky a na Štědrý den je bratři faráři Ryu a Kolářem předali v příslušných pavilonech. Nevyčerpané
peníze z bazaru jídel se převedly do našeho Fondu pro práci v PN Bohnice.
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.
Na přelomu let 2020 a 2021 přispěli naši farníci do sbírky prostředků pro uprchlický tábor
Kara Tepe (Moria 2.0) na řeckém ostrově Lesbos.
Po dohodě staršovstva jsme v závěru roku po dlouhé době opět přistoupili k vysluhování sv. Večeře Páně, a to
po rodinné bohoslužbě 20. prosince a pak při bohoslužbách 26. a 27. prosince. Na Boží hod vánočního byla
bohoslužba přenášena přímým přenosem Českou televizí (na stanici ČT2). Navíc během jarního uzavření kostelů měl
farář sboru Ondřej Kolář v neděli 5. dubna místo bohoslužby v kostele U Jákobova žebříku promluvu přímo ve studiu
Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě.
Vzhledem k omezené účasti na bohoslužbách farníci přispívali na sbírky, ale i na salár převážně převodem na účet
sboru.

Korejská a japonská část sboru
Spolu s farním sborem ČCE i nadále působila v kostele U Jákobova žebříku i komunita korejských a japonských
křesťanů žijících v Praze. Společné mezinárodní bohoslužby se z důvodu pandemie po většinu roku nekonaly. První tři
měsíce roku se uskutečnily v obvyklý čas, poté již pouze na začátku května a prosince, ale v obou případech pouze
za účasti sloužících a pro ostatní farníky vysílané prostřednictvím facebooku. Samostatné korejské a japonské
bohoslužby se konaly pouze brzy z jara a v podzimních měsících roku.
Při slavnostní korejské bohoslužbě k výročí založení korejského sboru v Kobylisích kázal synodní senior bratr farář
Daniel Ženatý.
Korejským sestrám a bratřím patří dík za darované roušky pro potřeby lékařů a pacientů
z Psychiatrické nemocnice Bohnice, ale i našich farníků. Děkujeme.
V ozvučení sálů v kostele a reproduktorech umístěných ve vstupní hale a v prostoru dětské herny v suterénu
v minulých letech vyskytovaly výpadky a poruchy. Staršovstvo sboru zvažovalo obnovu celého systému. Během roku
2020 se rekonstrukce ujali členové korejské komunity, kteří nový audio systém vybrali a nainstalovali pod vedením
bratra Chang Ryeol Ye. Bratr Ye během následujících měsíců systém dolaďoval a připravil několik úrovní ozvučení,
od mluveného slova po koncertní programy. Ozvučení nyní funguje a my za to korejské komunitě děkujeme.

V závěru roku připravili, pod vedením sestry farářové Min Maera, členové všech národnostních komunit v kostele
U Jákobova žebříku hudební pozdrav, za což všem vřele děkujeme.

Spolupráce s dalšími subjekty
v prostorách sborového domu
V prostorách farního sboru mělo svoje sídlo Komunitní centrum, o jehož činnosti hovoří samostatná zpráva.
Nezisková organizace nazvaná Středoevropské centrum misijních studií, zaměřená na misiologickou činnost v Evropě,
která zde též působila v minulých letech, přestěhovala svoje centrum do západních Čech a činnost v Kobylisích
ukončila.
Náš sbor poskytoval své prostory a všeobec-nou podporu křesťanům s homosexuální orien-tací, kteří jsou členy
spolku LOGOS. Na jejich setkáních, která v minulém roce ale přešla též do on-line formy, připravoval duchovní část
bratr farář Kolář, nebo jej příležitostně Logos svěřil také jiným duchovním, i z jiných církví.

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. Pokud to hygienicko-epidemické podmínky dovolovaly, sloužil bratr farář v kostele sv. Václava bohoslužby,
jejichž četnost byla z důvodu pandemie silně omezena a určena jen pro pacienty nemocnice. V případě potřeby
docházel pouze na vyžádání k pastoračním setkáním s pacienty v daných pavilonech Psychiatrické nemocnice.

Bratrská škola
Farní sbor v Kobylisích pokračoval v patronaci Bratrské školy v Holešovicích. Bratr farář Ondřej Kolář zde vykonával
funkci spirituála a pokud byla škola otevřena žákům, pracoval s dětmi při biblických hodinách. Pro žáky a učitele
školy sloužil bohoslužby při zahájení a ukončení školního roku v areálu školy v Holešovicích. V době postní ani
adventní se v našem kostele bohoslužby pro Bratrskou školu kvůli aktuálním protikoronavirovým opatřením konat
nemohly. Spolupráci sboru s Bratrskou školou považuje staršovstvo za významnou součást působení faráře mimo sbor.

Nová slunečnice
Působištěm Farního sboru byl i Domov seniorů „Nová slunečnice“ v Čimicích. V roce 2020 tam bratr Jan Hon konal
pro seniory z Domova středeční dopolední bohoslužby pouze v omezené míře v čase, kdy do objektu směly kvůli
vládním opatřením docházet i návštěvy.

Adopce na dálku
I v minulém roce náš sbor přispíval na vzdělání adoptivních dívek Feminy Suzan z Tamil Nadu v Indii a hluchoněmé
dívky Janet Kwiocwiny z Ugandy. Finanční prostředky byly vybírány
na sběrací listinu.

Kromě adopce na dálku stále probíhala i tzv. „Adopce na blízko“, kdy několik farníků či přátel sboru pravidelně
každý měsíc přispívali na pokrytí nákladů na bydlení Petře Fischerové, jejíž finanční situace není dlouhodobě dobrá
a sborový „sociální fond“ pro takovýto účel nebyl vytvořen. Sbor sestře Fischerové i nadále pomáhal při komunikaci
s úřady.

Polévka pro potřebné
V důsledku pandemie se musela na jaře změnit distribuce polévek pro potřebné, a tak pražský seniorát ve spolupráci
s organizací Naděje zprostředkoval jídla lidem bez domova do azylových domů a nocleháren. I náš sbor se zapojil
s mazáním chlebů. Na suroviny byla vypsána archová sbírka.
Na začátku léta bylo městským zastupitelstvem zakázáno vydávání polévek v parku před Hlavním nádražím, díky
intenzivním jednáním organizátorů z naší církve se dohodla dvě nová
výdejní místa, na kterých se od přelomu roku jídlo opět vydává.

Provoz kostela U Jákobova žebříku
Zaměstnanci sboru byli sestra Olga Poláková, spravující ekonomickou a účetní stránku sboru, a korejský bratr farář
Kwang-Hyun Ryu a sestra farářová Min Maera. Správu a provoz domu zajišťovali mimo své vlastní zaměstnání bratří
Jan Polák, Jan Bouček 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 byly zajištěny pracovnicí na dohodu.

Poděkování
Poděkování vyslovme všem, kdo, pokud to hygienicko-epidemické podmínky dovolovaly, v neděli na bohoslužby
a ve středu na Kavárničku přiváželi vlastními automobily do shromáždění méně pohyblivé sestry a bratry, varhaníkům
za hudební provázení bohoslužeb, bratru Václavu 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, i když těch bylo vloni méně, Evě Spárové a Anně Janečkové za péči o farní
zahradu, Janu Šotolovi za přípravu hospodářské Terasy, bratru Janu Boučkovi za přípravu a vydání všech občasníků
Terasa, a spolu s Janem Polákem, Kornélií Kolářovou a Jitkou Boučkovou za péči o naše webové a facebookové
stránky. Janu Polákovi za univerzální péči o věci sborové vč. statistiky, bratru Jakubovi Roskovcovi za práci
pokladníka sboru a technickou supervizi sborového domu. A nesmíme zapomenout na mnoho jiných ochotných členů
sboru, kteří vykonávali pastorační návštěvy s povzbuzením v době pandemie, a spoustu prací ve sboru nezištně
zajišťovali, poděkování také sestrám a bratřím, kteří se pečlivě starali o sestru Petru Fischerovou, Lukáši Kalinovi,
s jehož pomocí zajišťování přípravy polévek či chlebů vždy hladce probíhalo. Rovněž tak korejským bratřím
za přípravu přenosů z mezinárodních nedělí v období pandemie. Také je třeba poděkovat 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 2020 - tabulka
1 důležité události
Výroční sborové shromáždění
2 bohoslužby
české
z toho

korejské
japonské
mezinárodní
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Bratrská škola
Domov pro seniory Nová Slunečnice
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
konfirmandi korejští
modlitební setkání korejské

20. 9. 2020

9.00

přítomno 34 členů s hlasovacím právem / celkový počet s hl.p. 148 / VP: ne

neděle
5. 4. 2020
21. 6. 2020
20. 12. 2020
25. 12. 2020
neděle
neděle

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

celkem: 59 / VP: 5 / průměrná účast: 51 / NŠ: 14
promluva Ondřeje Koláře ze studia ČRo 3 - Vltava (namísto kobyliské bohoslužby)
rodinná bohoslužba
rodinná bohoslužba / VP
televizní přenos bohoslužeb - ČT2

středa

12. 1. 2020
16. 2. 2020
23. 2. 2020
31. 5. 2020
12. 7. 2020
23. 8. 2020
čtvrtek
čtvrtek
pátek
dle dohody
pátek

sobota
čtvrtek
pátek
pátek

první neděle v měsíci kromě prázdnin / celkem: 5 / VP: 2 / průměrná účast: 53 / NŠ: 2
5.1.2020 | 2.2.2020 | 1.3.2020 | 3.5.2020 (pouze FB) | 6.12.2020 (pouze FB)
15:30 Kostel sv. Václava, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice / celkem: 30 / prům. účast: 7
celkem: 2 / průměrná účast: 115
9:30 celkem: 6 / průměrná účast: 7 / Jan Hon / 2. středa v měsíci (některé měsíce se nekonaly)
Ondřej Kolář / 44
Kwanghyun Ryu / 1
Sinil Son / 1
Anna Pokorná / vikářka od října 2020 / 6
syn. sen. Daniel Ženatý, korejská bohoslužba ke 20. výročí založení korejského sboru v Kobylisích
Jan Hon
Petr Brodský
Miloš Rejchrt
Jan Hon
Miloš Rejchrt
od března 2020 provoz omezen z důvodů epidemie COVID 19 / případně pouze on-line
18:30
17:00 pěvecký sbor Cantiola Jacobi, vede Daniela Tinková (pouze do června 2020)
14:30
14:30
19:00
14:00
17:00
9:00
10:00
19:00
20:00

třetí úterý v měsíci
pořádá KC / klub pro seniory / první středa v měsíci
pořádá KC / klub pro rodiče s malými dětmi / pořádá KC
pořádá KC / rozhovor s hostem / vybrané soboty
pouze do začátku pandemie (do začátku března)
během pandemie on-line
pouze do začátku pandemie (do začátku března)

4 aktivity mimo prostory kostela
Bratrská škola / Rajská 3, Praha 7
Psychiatrická nemocnice Bohnice
5 mimořádná setkání
koncert
koncert

výlet
Noc kostelů

přednáška
Dny evropského kulturního dědictví
výlet
Bazar jídel / objednávky přes web
6 různé
údržba, stavební práce
7 počet členů

výuka náboženství: Ondřej Kolář, 6 vyučovacích hodin měsíčně (po 4 měsíce) + pastorační rozhovory
program spirituální péče: Ondřej Kolář, dle potřeby

čtvrtek

5. 1. 2020
7. 1. 2020
12. 1. 2020
9.-13. 2. 2020
29.-31. 5. 2020
12. 6. 2020
13. 6. 2020
24. 6. 2020
6. 8. 2020
19. 9. 2020
3. 10. 2020
17. 10. 2020
28. 11. 2020

J.J. Ryba, Česká mše vánoční, skautské středisko Stopaři Praha
Setkání s hudbou dávno minulou, Rožumberská kapela / Bratrská škola
korejská bohoslužba ke 20. výročí založení korejského sboru v Kobylisích
návštěva korejské mládeže ze sboru v Soulu
víkendový rodinný pobyt v obci Sloup v Čechách
jarní brigáda na farní zahradě
Seniorátní zasedání Jeronymovy jednoty
Aleš Borecký: Odlišnost jako dar
jednodenní výlet na vrch Lovoš
podzimní brigáda na farní zahradě
výtěžek věnován na nákup vánočních dárků pro pacienty PN Bohnice
nové ozvučení kostela

1. 1. 2020
31. 12. 2020
přistoupilo křtem
přistoupilo jinak
odhlásilo se
zemřelo

270
272
4
0
0
2

