Bulletin Farního sboru
Českobratrské církve
evangelické v Kobylisích
„U Jákobova
žebříku“

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 na nástěnce v kostele a zde, 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 pro-
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bíhala 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
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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
absolvovaným 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
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omezení dorazilo do kostela celkem dvacet pět
návštěvníků, mezi nimi tentokrát i cizinci
z Polska a Ukrajiny.
V podzimních zpřísněných hygienickoepidemických 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.
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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

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
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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
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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,
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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
Tabulku konaných akcí nalistujte na straně 12
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Zpráva
o hospodaření
sboru za rok 2O2O
Zpráva vychází z účetní závěrky sboru, tedy
z tabulek „Rozvaha“ a „Výsledovka“. Ty však
jsou pro celkovou představu o hospodaření
sboru někdy příliš podrobné a jindy naopak
málo podrobné.
Proto zpráva o hospodaření předkládá čísla
v trochu jiné struktuře, byť z účetní závěrky
pocházejí. Pro větší přehlednost jsou všechny
údaje v této zprávě zaokrouhleny na celé
tisíce Kč.

Shrnutí
Lze konstatovat, že hospodaření sboru je
v poslední době, i letos, v dobré kondici.
Několik posledních let jsme hospodařili se
ziskem, v roce 2020 jen s mírnou ztrátou.
Máme naspořenou dostatečnou finanční
rezervu na mimořádné výdaje či výpadek
v příjmech.
Můžeme se opřít o stabilní obětavost členů
sboru i korejské komunity, dále o spolehlivý
příjem z dlouhodobého pronájmu pokojů
a o nájemné z bytů ve sborovém domě.
Jako nejvýraznější změny v hospodaření
v roce 2020 jsme očekávali ukončení příjmů
z nájemného z nemovitosti v Klapkově,
zvyšování církevních odvodů a opravy
a nákup nového vybavení ve větších finančních objemech, než tomu bylo v roce
2019. Navíc jsme stále ještě měli i příjem
z pronájmu v Klapkově, to v důsledku
zpoždění prodeje tohoto objektu. Prodej se
nakonec uskutečnil na počátku letošního roku.
V roce 2021 proto už definitivně s tímto
příjmem nemůžeme počítat

Výnosy
Strukturu výnosů sboru ukazuje následující
graf. Jsou z něj vynechány příspěvky na platy
zahraničních kazatelů, neboť ty jsou kazatelům obratem vyplaceny a vlastní hospodaření
sboru neovlivňují.
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Obětavost
Více než polovina výnosů sboru (na grafu
pravá část koláče) pochází z obětavosti členů
sboru a korejské komunity. Hodnoty jsou
podobné jako v předchozích letech (salár
za poslední čtyři roky mírně stoupá, naopak
chrámové sbírky mírně klesají). Děkujeme
všem, kteří svou finanční obětavostí sbor
podporují.
Od loňského roku vyzýváme všechny členy
sboru k postupnému zvyšování obětavosti, aby
byl sbor schopen pokrýt zvyšující se církevní
odvody v následujících letech. Zdá se, že tato
výzva byla vyslyšena – příspěvky na salár za
rok 2020 jsou o 10 % vyšší než za rok 2019.

Výnosy z hospodářské činnosti
Levá část grafu znázorňuje tři hlavní oblasti
výnosů z hospodářské činnosti sboru:
• Prodej naší bývalá modlitebny v Klapkově
ulici se kvůli problémům na straně kupujícího protáhl na dobu celého roku 2020
a výnos z nájemného činil 135 000 Kč.
K výnosům připočítáváme také úroky
z bankovních účtů, kde je uložena mimo jiné
zaplacená další záloha na prodej Klapkovy,
celkem jsme na zálohách zatím získali
dva a půl milionu Kč.
• Sbor pronajímá dva ze tří bytů ve sborovém
domě (ve třetím bydlí rodina faráře Koláře).
Tento pronájem lze považovat za stabilní
příjem sboru i pro následující roky.
• Ve sborovém domě máme šest pokojů pro
hosty. Čtyři suterénní pokoje jsou pronajímány dlouhodobě (smlouvy uzavíráme na
jeden rok, ale někteří hosté ji již několikrát
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prodloužili). O dlouhodobé ubytování je
velký zájem a lze jej považovat za stabilní
příjem sboru. V roce 2020 se na výnosech
podílelo částkou 232 000 Kč, to je zhruba
o 24 000 Kč méně než vloni.
Zbývající dva pokoje pronajímáme krátkodobě (obvykle na několik nocí) a obsazenost
je nižší než u dlouhodobého pronájmu. Za rok
2020 tyto pokoje poskytly výnos 68 000 Kč,
to je zhruba o 38 000 Kč méně než vloni.

Náklady
Provozní náklady
Provozní náklady sboru se od roku 2017
pohybují stabilně do 650 000 Kč (do 260 000
Kč za církevní aktivity, do 400 000 Kč za
„ekonomické“ aktivity). Rok 2020 s hodnotou
422 000 Kč (253 000 Kč+169 000 Kč) se drží
spíše ve spodní hranici tohoto intervalu.
Hlavní část tvoří poplatky za elektřinu,
plyn, vodné a stočné (celkem 291 000 Kč).
Další stabilní část nákladů tvoří povinné
revize a další drobná údržba domu. V roce
2019 šlo zhruba o 55 000 Kč.
Do provozních nákladů nejsou kromě
úklidových prací (38 000 Kč) započteny
osobní náklady, z nichž hlavní část tvoří
účetnictví a administrativa (245 000 Kč),
správa (76 000 Kč).
V roce 2020 jsme měli větší výdaje za
ozvučení (141 000 Kč) a osvětlení (12 000 Kč)
kostela, zastínění oken farářského bytu
(75 000 Kč) a opravy elektroinstalací na
základě revizní zprávy (6 000 Kč).

Mzdové náklady
Zaměstnanci sboru se starají o správu
sborového domu (několik správců na drobné
úvazky) a o sborové účetnictví (účetní Olga
Poláková na částečný úvazek). Od roku 2017
sbor zaměstnává na drobný úvazek pastorační
pracovnici pro děti a mládež (Kornelii
Kolářovou).
Mzdové náklady činily za rok 2020 celkem
387 000 Kč a výrazně se neodchylují minulých let.

Církevní odvody
Povinné církevní odvody tvoří příspěvek do
personálního fondu (na platy farářů v církvi)
a dále seniorátní a celocírkevní repartice (na
pokrytí nákladů seniorátu a ústředí církve).
Náš sbor odvedl v roce 2020 předepsaných
287 000 Kč, o 59 000 Kč více než vloni
a v příštích letech se očekává strmý vzestup
odvodů.

Hospodářský výsledek
Od roku 2015 hospodaří náš sbor se ziskem.
V roce 2020 jsem hospodařili formálně se
ztrátou 16 000 Kč, ale v tom je započtená
i bilance dosud nezaplacených příspěvků na
mzdy japonského a korejského faráře ve výši
78 000 Kč, takže fakticky jsme hospodařili
s přebytkem 62 000 Kč. Staršovstvo doporučuje sborovému shromáždění účetní ztrátu
převést do vlastního jmění sboru.

Stav hotovosti
Ke konci roku 2020 měl sbor k dispozici
tyto finance:
4 747 000 Kč – celkem na účtech nebo
v pokladně
1 716 000 Kč – volné finance na běžném účtu
nebo v pokladně (včetně rezervního fondu)
531 000 Kč – finance vázané v účelových
fondech bez zálohy na prodej Klapkovy
(např. „Sociální fond“ či „Fond dostavba“)
2 500 000 Kč – záloha z prodeje nemovitosti
Klapkova (použití schvaluje sborové
shromáždění)

terasa88.indd 6
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Návrh rozpočtu 2O21
Kód

Skutečnost 2020

Plán 2021

Hlavní č.

Hospodářská č.

Celkem

Celkem

1 318 404

654 458

1 972 862

2 153 927

A

PŘÍJMY

A1

obětavost / dary, příspěvky, sbírky

931 239

0

931 239

915 000 Kč

A1.1

salár

472 928

0

472 928

490 000 Kč

A1.2

chrámové sbírky (pro sborové účely)

118 083

0

118 083

120 000 Kč

A1.3

dary

34 665

0

34 665

30 000 Kč

220 000 Kč

0

220 000 Kč

240 000 Kč

85 563

0

85 563

35 000 Kč

A1.4

pravidelný příspěvek korejské části na provoz

A1.5

mimořádné příspěvky korejské části na vybavení

A1.6

čerpání rezervního fondu

0

0

0

A2

ekonomická aktivita

0

654 458

654 458

695 100

A2.1

pronájmy bytů

0

192 000 Kč

192 000 Kč

192 000 Kč

A2.2

platby nájemníků na média a služby

0

9 600

9 600

9 600

A2.3

ubytování – dlouhodobé

0

232 500

232 500

230 000 Kč

A2.4

ubytování – krátkodobé

0

67 689

67 689

65 000 Kč

A2.5

pronájmy sálů + kom. centrum

0

1 300

1 300

0

A2.6

pronájem Klapkova

0

134 555

134 555

13 000 Kč

A2.7

prodej knih a ostatní

0

5 564

5 564

5 500

A2.8

úroky, finanční nástroje

0

11 250

A3

příspěvky na platy zahraničních kazatelů

387 165

A3.1

příspěvky na plat korejského kazatele

195 949

A3.2

příspěvky na plat japonského kazatele

A3.3

Doplatek kor. a jap. příspěvku na kazatele

B

VÝDAJE

B1

11 250

180 000 Kč

387 165

543 827

0

195 949

232 748

191 216

0

191 216

232 748

0

0

0

78 331

1 515 778

472 612

1 988 390

2 032 790

povinné platby

301 225

29 463

330 688

357 694

B1.1

repartice (seniorátní + celocírkevní)

121 219

0

121 219

127 752

B1.2

personální fond

166 085

0

166 085

194 332

B1.3

pojištění majetku, ostatní

12 327

20 521

32 848

25 000 Kč

B1.4

bankovní poplatky

1 594

2 332

3 926

4 000 Kč

B1.5

Daň z nemovitodti

0

6 610

6 610

6 610

B1.6

splátky úvěrů

0

0

0

0

B1.7

platba do rezervního fondu

0

0

0

0

B2

poskytnuté dary

6 665

0

6 665

20 000 Kč

B2.1

platby na mimosborové účely – dary

6 665

20 000 Kč

B3

osobní náklady

203 732

183 085

386 816

391 000 Kč

50 000 Kč

0

50 000 Kč

50 000 Kč

104 563

140 565

245 128

250 000 Kč

39 427

36 428

75 855

75 000 Kč

6 665

B3.1

pastorační práce

B3.2

účetnictví a administrativa

B3.3

správa objektu

B3.4

benefity pracovníků / stravenky, připojištění

9 742

6 092

15 833

16 000 Kč

B4

provozní náklady

252 527

169 205

421 732

443 000 Kč

B4.1

energie, vodné, stočné

171 100

120 240

291 341

295 000 Kč
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B4.2

úklid sborových prostor

19 175

19 175

38 350

50 000 Kč

B4.3

bezpečnostní agentura (sbor) / ost. služby (komerční)

11 397

3 000 Kč

14 397

18 000 Kč

B4.4

telekomunikační poplatky, poštovné

20 816

9 253

30 069

30 000 Kč

B4.5

spotřební materiál / kancelář, hygiena, úklid

8 572

12 187

20 759

20 000 Kč

B4.6

víno a šťáva na VP

582

0

582

3 000 Kč

B4.7

předplatné tiskovin, sborové knihy, ostatní

10 039

0

10 039

10 000 Kč

B4.8

náklady na prezentaci (občerstvení apod.)

350

0

350

1 000 Kč

B4.9

ostatní služby / různé

10 495

5 350

15 845

16 000 Kč

B6

náklady na platy zahraničních kazatelů

465 496

0

465 496

465 496

B6.1

náklady na plat korejského kazatele

232 748

0

232 748

232 748

B6.2

náklady na plat japonského kazatele

232 748

0

232 748

232 748

B7

investice

262 194

31 700

293 894

157 500

B7.1

opravy a údržba

262 194

31 700

293 894

137 500

B7.2

nákup vybavení

0

0

0

20 000 Kč

B7.3

stavební úpravy

0

0

0

0

B8

odpisy

23 940

59 160

83 100

83 100

B8.1

odpisy majetku

23 940

59 160

83 100

83 100

B8.2

odpisy nedobytných pohledávek

0

0

0

0

B9

Mimořádný výdaj

0

0

0

115 000 Kč

B9.1

Zpěvníky pro sbor

0

0

0

75 000 Kč

B6.2

Zpěvníky do Bohnic

0

0

0

10 000 Kč

B6.3

Zpěvníky do rezervy

0

0

0

10 000 Kč

B6.4

Pamětní deska

Hospodářský výsledek

0

0

0

20 000 Kč

-197 374

181 846

-15 528

121 137

Výsledovka k 31. 12. 2O2O
Sborová
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

Účet

NÁKLADY

Kč

Kč

501,1

Drogerie

4099,49

3918,23

501,2

Kancelářské potřeby

4472,40

8269,00

501,4

Vybavení

802,00

501,5

VínonaVP

582,10

501,6

Předplatné tiskovin

502,10

Elektřina – vyúčtování

58811,23

41653,48

100464,71

502,20

Plyn – vyúčtování

69726,71

52255,37

121982,08

42562,52

26331,59

68894,11

503, synt. Vodné, stočné – vyúčtování
504, synt. Náklady na prodané publikace
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12741,40 tonery
802,00 tácy naVP
582,10

3754,00

5564,00

Kč Poznámka
8017,72

3754,00 Český bratr, Kostnické jiskry,
Protestant a Křesťanská revue

5564,00 Evangelický kalendář,
Na každý den a další
(vyrovnáno s účtem 604)
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511,1

Materiál na opravy

511,2

Opravy a udržování

511,3

Revize

513, synt. Náklady na prezentaci – pohoštění
518,1

Ostatní služby – telefony

518,2

Ostatní služby – poštovné

518,300

Ostatní služby

518,500

Příspěvek na jiné cesty

1186,00

1269,74

232851,00

3075,00

235926,00 osvětlení 11979 Kč, ozvučení
141474 Kč, žaluzie 74750 Kč

27354,94

27354,94

54709,88 pravidelné revize komínů,
výtahu, kotlů, hromosvodu,
OPZ a požární

349,80
19159,10

2455,74

349,80
9154,60

1657,00

98,00

11397,00

3000,00

3650,00

28313,70 telefon, internet a příspěvky
na ně pro faráře a zaměstnance
1755,00
14397,00 bezpečnostní a právní služby
3650,00 příspěvek na jízdenku MHD
pro faráře

521, synt. Mzdové náklady

534650,00

169752,00

704402,00 mzdy českých zaměstnanců
356502 Kč, mzdy korej.+ jap.
zaměstnance 347900 Kč

524, synt. Zákonné sociální pojištění –
zdravotní a sociální

144011,00

26416,00

170427,00 soc. a zdrav. pojištění
českéhozaměstnance 52831 Kč
a korej.+ jap. zaměstnance
117596 Kč

525, synt. Ostatní sociální pojištění –
penzijní připojištění

3000,00

3000,00

6000,00

527, synt. Zákonné sociální náklady –
stravenky

3091,50

3091,50

6183,00

6610,00

6610,00 z budovy Klapkova a z garáže

532, synt. Daň z nemovitosti
546, synt. Dary

6665,00

6665,00 sociální výpomoc, doplnění
sbírky pro uprchlíky v Řecku

549,1

Ostatní náklady – bankovní poplatky

1594,00

2332,00

3926,00

549,11

Ostatní náklady – pojištění

12327,00

20521,00

32848,00

549,2

Ostatní náklady – provoz

10495,12

5349,80

549,3

Ostatní náklady – knihy

223,00

223,00 pro potřeby sboru

549,4

Ostatní náklady – ostatní

500,00

500,00 členský příspěvek Komunitnímu centru U Jákobova žebříku

549,6

Ostatní náklady – zaokrouhlení

-1,82

15844,92 popelnice 9302 Kč a další

-1,82

551, synt. Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

23940,00

581,100

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
org. složkami – senior. repartice

41161,00

41161,00

581,200

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
org. složkami – celocírkev. repartice

80058,00

80058,00

581,300

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
org. složkami – Personální fond

166085,00

166085,00

Celkem
Účet

VÝNOSY

602,1

Tržby – ubytování

602,101

Tržby – nájem Polák

602,2

Tržby – pronájem sálu

602,3

Tržby – nájem Klapkova
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59160,00

1515778,09

472612,25

Kč

Kč
6160,00
48000,00

83100,00

1988390,34
Kč Poznámka
6160,00
48000,00 nájemné z bytu

300,00

300,00

134555,00

134555,00
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602,6

Tržby – nájem Komunitního centra
U Jákobova žebříku

1000,00

1000,00

602,8
602,9

Tržby – dlouhodobý pronájem

232500,00

232500,00

Tržby – nájem br. Ryu

144000,00

602,91

Příspěvek na služby br. Ryu

144000,00 nájemné z bytu

9600,00

604, synt. Tržby za prodané publikace

9600,00

5564,00

644, synt. Úroky

5564,00 vyrovnáno s účtem 504

11249,90

11249,90

648, synt. Zúčtování fondů

387165,00

387165,00 převod darů na mzdy korej.+
jap. zaměstnance

682,100

Sborové sbírky

118083,00

118083,00

682,201

Dary

682,203

Dary korejské

682,208

Příspěvky Korejců na opravy

682,250

96194,00

96194,00

220000,00

220000,00 dary na provoz sboru

85563,00

Salár

85563,00 příspěvky Korejců na ozvučení
kostela a na osvětlení

472928,00

472928,00

Celkem

1396746,90

576115,00

1972861,90

Hospodářský výsledek

-119031,19

103502,75

-15528,44

Rozvaha k 1. 1. 2O2O a k 31. 12. 2O2O
Účet

AKTIVA

021, synt.

Stavby

022, synt.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

031, synt.

k 1. lednu 2020

k 31. prosinci 2020

8 292662,10

8 292662,10

451 937,00

451 937,00

Pozemky

3 113270,00

3 113270,00

042, synt.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1 202005,00

1 202005,00

081, synt.

Oprávky ke stavbám

-2 283775,00

-2 344375,00

082, synt.

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

-225000,00

-247500,00

132, synt.

Zboží na skladě (neprodané knihy)

5 710,00

5 408,00

15 476,00

74 161,00

211, synt.

Pokladna

213, synt.

Ceniny (stravenky)

221,1

Běžný účet v České spořitelně

221,13

Běžný účet v České spořitelně (dostavba)

311, synt.

Odběratelé (nezaplacená faktura)

314,10

Poskytnuté provozní zálohy – elektřina

314,20

Poskytnuté provozní zálohy – plyn

314,31

Poskytnuté provozní zálohy – vodné, stočné

331, synt.

Zaměstnanci

335, synt.

1 650,00

1 700,00

2 931424,39

4 405365,51

267 173,43

267 944,51

2 000,00

100,00

62 290,00

64 540,00

151 800,00

152 880,00

34 250,00

37 200,00

0,00

0,00

Pohledávky za zaměstnance

0,00

0,00

336, synt.

Pohledávky za instituce – soc. zabezpečení a veřej. zdrav. pojištění

0,00

0,00

342, synt.

Ostatní přímé daně

0,00

0,00

378,301

Jiné pohledávky – Klapkova (Trihlav, nájemné)

0,00

14 327,00

378,401

Jiné pohledávky – Kalich (finanční spoluúčast na vydání publikace)

11 470,06

11 470,06
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378,403

Jiné pohledávky – zálohy (provozní)

378,502

Jiné pohledávky – nájem, dlouhodobý pronájem (uhrazeno 01/21)

378,503

Jiné pohledávky – dluh M.Š.

381, synt.

Náklady příštích období (předem zaplacené předplatné tisku)

Účet

PASIVA

321, synt.

Dodavatelé

324,301

Přijaté zálohy – Klapkova, prodej

325, synt.

Ostatní závazky (kauce u dlouhodobého pronájmu,
neprodaná medovina)

379,100
379,200
379,300

Jiné závazky – závazky vůči církvi – odvod do Personálního fondu

379,600

Jiné závazky – zálohy naslužby spojené s užíváním bytů

3 000,00

3 000,00

11 000,00

5 500,00

8 273,00

8 273,00

14 056615,98

15 521052,18

k 1. lednu 2020

k 31. prosinci 2020

1 184,00

0,00

0,00

1 000000,00

2 500000,00

3 659,00

-1 609,75

Jiné závazky – závazky vůči seniorátu – seniorátní repartice

0,00

0,00

Jiné závazky – závazky vůči církvi – celocírkevní repartice

0,00

0,00

384, synt.

Výnosy příštích období (předem zaplacené nájemné)

389, synt.

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky energií)

901, synt.

Vlastní jmění

911,100

Sbírka JJ

911,110

Sbírka na HDL

911,19

Cizí peníze – sociální výpomoc

911,2

Dary pro Adopci na dálku

911,200

Celocírkevní sbírky

0,00

0,00

-30412,11

-66937,60

19 439,00

5 500,00

211 000,00

221 370,00

11 457927,34

11 457927,34

0,00

1 000,00

0,00

0,00

47 009,95

54 195,83

5 805,00

6 055,00

0,00

250,00

911,21

Večeře pro potřebné

4 659,00

8 408,00

911,3

Fond na práci v PN Bohnice

58 392,56

73 285,56

911,4

Podpůrný sociální fond

43 876,00

44 576,00

911,600

Adventní sbírky

0,00

300,00

911,700

Rezervní fond

622 291,70

888 264,24

911,8

Fond dostavba

266 996,00

266 996,00

911,9

Dary na podporu rodiny H.H.

80 000,00

77 000,00

932, synt.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

265 972,54

0,00

961, synt.

Počáteční účet rozvážný
Hospodářský výsledek
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0,00

0,00

14 056 615,98

15 536 580,62
-15 528,44

20.04.21 14:49

Zpráva staršovstva za rok 2O2O – tabulka
Důležité události
Výroční sborové shromáždění

20. 9. 2020

9.00

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

Bohoslužby
české

z toho

neděle

9:30

celkem: 59 / VP: 5 / průměrná účast: 51 / NŠ: 14

5. 4. 2020

9:00

promluva Ondřeje Koláře ze studia ČRo 3 – Vltava
(namísto kobyliské bohoslužby)

21. 6. 2020

9:30

rodinná bohoslužba

20. 12. 2020

9:30

rodinná bohoslužba / VP

25. 12. 2020

9:30

televizní přenos bohoslužeb – ČT2

korejské

neděle

11:30

japonské

neděle

14:00

mezinárodní

9:30

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)

Psychiatrická nemocnice Bohnice

středa

15:30

Bratrská škola

Kostel sv. Václava, Ústavní 91, Praha 8 – Bohnice /
celkem: 30 / prům. účast: 7
celkem: 2 / průměrná účast: 115

Domov pro seniory Nová Slunečnice

9:30

kazatelé:

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

hosté na kazatelně

12. 1. 2020

syn. sen. Daniel Ženatý, korejská bohoslužba
ke 20. výročí založení korejského sboru v Kobylisích

16. 2. 2020

Jan Hon

23. 2. 2020

Petr Brodský

31. 5. 2020

Miloš Rejchrt

12. 7. 2020

Jan Hon

23. 8. 2020

Miloš Rejchrt

Pravidelný provoz – v místě
od března 2020 provoz omezen z důvodů epidemie COVID 19 / případně pouze on-line
biblická hodina pro dospělé

čtvrtek

18:30

sborový zpěv

čtvrtek

17:00

biblická hodina pro děti

pátek

14:30

mládež

dle dohody

konfirmandi

pátek

pěvecký sbor Cantiola Jacobi, vede Daniela Tinková
(pouze do června 2020)

14:30

Třicátníci

19:00

třetí úterý v měsíci

Kavárnička

14:00

pořádá KC / klub pro seniory / první středa v měsíci
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Benjamin

17:00

pořádá KC / klub pro rodiče s malými dětmi /
pořádá KC

snídaně s hostem

sobota

9:00

pořádá KC / rozhovor s hostem / vybrané soboty

biblická hodina korejská

čtvrtek

10:00

pouze do začátku pandemie (do začátku března)

konfirmandi korejští

pátek

19:00

během pandemie on-line

modlitební setkání korejské

pátek

20:00

pouze do začátku pandemie (do začátku března)

Aktivity mimo prostory kostela
Bratrská škola / Rajská 3, Praha 7
Psychiatrická nemocnice Bohnice

výuka náboženství: Ondřej Kolář, 6 vyučovacích hodin
měsíčně (po 4 měsíce) + pastorační rozhovory
čtvrtek

program spirituální péče: Ondřej Kolář, dle potřeby

koncert

5. 1. 2020

J.J. Ryba, Česká mše vánoční, skautské středisko
Stopaři Praha

koncert

7. 1. 2020

Setkání s hudbou dávno minulou, Rožumberská kapela /
Bratrská škola

12. 1. 2020

korejská bohoslužba ke 20. výročí založení korejského
sboru v Kobylisích

Mimořádná setkání

9.–13. 2. 2020

návštěva korejské mládeže ze sboru v Soulu

výlet

29.–31. 5. 2020

víkendový rodinný pobyt v obci Sloup v Čechách

Noc kostelů

12. 6. 2020
13. 6. 2020

jarní brigáda na farní zahradě

24. 6. 2020

Seniorátní zasedání Jeronymovy jednoty

přednáška

6. 8. 2020

Aleš Borecký: Odlišnost jako dar

Dny evropského kulturního dědictví

19. 9. 2020

výlet

3. 10. 2020

jednodenní výlet na vrch Lovoš

17. 10. 2020

podzimní brigáda na farní zahradě

28. 11. 2020

výtěžek věnován na nákup vánočních dárků
pro pacienty PN Bohnice

Bazar jídel / objednávky přes web
Různé
údržba, stavební práce

nové ozvučení kostela

Počet členů
1. 1. 2020

270

31. 12. 2020

272

přistoupilo křtem

4

přistoupilo jinak

0

odhlásilo se

0

zemřelo

2

Televizní přenos bohoslužeb
na Boží hod vánoční
25. prosince 2020
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Obětavost členů sboru
Příjmy

Výdaje

Saláry

472928

pro potřeby sboru

Sbírky sborové

118083

pro potřeby sboru

Dary pro sbor

34665

pro potřeby sboru

Sborové fondy – peníze se shromažďují prodaný sborový účel
Fond na práci v FN Bohnice
Podpůrný sociální fond
Dary pro Adopci na dálku
Večeře pro potřebné

33140

bazar jídel

700

dary

12150

dary

32689

dary

18247

nákup dárků

4900

Femina

7000

Janet

28940

potraviny

Celocírkevní sbírky – vyhlašované synodem, Diakonií, seniorátem, apod. jsou odváděné ze sboru na daný účel
Sbírka na křesťanskou službu

5090

vybráno

5090

odvedeno

Sbírka na tisk

3369

vybráno

3369

odvedeno

Hlavní dar lásky JJ

5500

vybráno

5500

odvedeno

Sbírka pro Diakonii

3326

vybráno

3326

odvedeno

12800

vybráno

11800

odvedeno

Sbírka solidarity sborů

3670

vybráno

3670

odvedeno

Sbírka pro Evangelickou akademii

3126

vybráno

3126

odvedeno

Sbírka pro sociální a charitativní pomoc

2000

vybráno

2000

odvedeno

Sbírka JTD

1500

vybráno

1500

odvedeno

Sbírka pro bohoslovce a vikariát

2430

vybráno

2180

odvedeno

Postní sbírka (školka v Libanonu)

3000

vybráno

3000

odvedeno

Sbíka na pomoc uprchlíkům v Řecku

3335

vybráno

5000

odvedeno

1850

vybráno

1550

odvedeno

Sbírka darů JJ

Adventní sbírka (seniorátní)
Celkem

755351

110198

Poznámky:				
Počáteční a konečné stavy jednotlivých fondů jsou uvedeny v rozvaze.				
Drobnéne odvedené částky sbírek jsou způsobeny tím, že dar příšel po odeslání sbírky. Dar bude odveden v roce 2021.

Bazar jídel 28. listopadu 2020

terasa88.indd 14

20.04.21 14:49

Nové staršovstvo

Podrobnější výčet působností staršovstva
najdete v článku 24 Řádu o správě církve.
Staršovstvo tedy není jen rozhodovací orgán,
který na schůzích schvaluje či zamítá různé
Roky 2021 a 2022 jsou v nášem sboru volební.
návrhy. Přísluší mu o sbor pečovat. Ve zdravém
Letos jsme měli volit faráře – prodloužit jeho
sboru se mohou opřít o pomoc dobrovolníků
povolávací období v našem sboru o dalších 5 let. z řad členů sboru, případně najímat pracovníky
Protože nebylo možné uspořádat volební
či dodavatele ze sboru i mimo něj. V mnoha
sborové shromáždění, využilo staršovstvo
sborech odvede většinu této práce farář (často
mimořádného opatření synodní rady, které
jediný placený pracovník ve sboru), popřípadě
v době protiepidemických omezení umožňuje
kurátor. S postupným finančním osamostatkazatele povolávat „jmenováním“ (na základě
ňováním církve budou mzdové náklady na
souhlasného stanoviska staršovstva a seniorátní- kazatele čím dál výraznější položkou sborových
ho výboru).
rozpočtů. Čas faráře bude tedy čím dál cennější
Příští rok končí funkční období stávajícího
a některé sbory si kazatele na plný úvazek
staršovstva. Na jaře 2022 budeme volit
nebudou moci dovolit.
staršovstvo nové. Někteří současní presbyteři
chtějí ve staršovstvu pokračovat a budou
Úkoly nového staršovstva
kandidovat znovu. Za zbývající presbytery a na
V našem sboru to zatím nevypadá kriticky,
doplnění náhradníků však bude sbor potřebovat
ale i my budeme muset více šetřit na dalších
nové kandidáty. A právě těm, kteří budou svou
mzdových nákladech. V celé církvi i v našem
kandidaturu zvažovat, by měl pomoci tento
sboru nás čeká rozhodování o větším zapojení
článek.
dobrovolníků do péče o sbor a rozložení

Co má staršovstvo na starosti
Odpovědnost za sbor má každý člen sboru,
avšak staršovstvu je svěřena přece jen ve vyšší
míře. Jeho členové tak mohou bezprostředněji
ovlivňovat život sboru. Práce ve staršovstvu je
příležitostí pro každého, komu záleží na službě
Kristovy církve v daném místě a kdo chce
spoluurčovat směr, kterým se toto společenství
bude ubírat a rozvíjet. Práce presbytera s sebou
nepochybně nese jisté břemeno, ale současně
přináší také radost z budování sboru, pomoci
druhým a sdílení s ostatními staršími. Jak píše
Kazatel 3,22: Shledal jsem, že není nic lepšího,
než když se člověk raduje z toho, co koná,
neboť to je jeho podíl.
Začněme trochu úředně citací z řádů naší
církve, konkrétně z Církevního zřízení, §23,
odst. 1:
Staršovstvo je správní orgán farního sboru.
Zejména mu přísluší pečovat spolu s farářem
nebo jáhnem o bohoslužebná a katechetická
shromáždění, o duchovní život rodin sboru,
o hospodaření sboru, o ekumenické vztahy
a misijní činnost v obvodu sboru. Podporuje
kazatele a pomáhá jim v jejich práci,
ve vzájemné bratrské odpovědnosti dbá, aby
život kazatelů, starších i celého sboru byl
ve shodě se svědectvím Písem svatých
a s církevním řádem.
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sborové práce mezi jeho členy. Toto rozhodování
bude jedním z hlavních témat v příštím
funkčním období staršovstva.
Další otázkou, diskutovanou v některých
sborech i v ústředí církve, je rozšiřování naší
spirituality způsobem přiměřeným potřebám
dnešních lidí. Jako náš nový evangelický
zpěvník zachoval spoustu tradičních písní, ale
rozrostl se o nové písně či nové formy zpěvu,
měla by staršovstva jednotlivých sborů hledat
nové způsoby a formy, jak šířit a žít evangelium
i mezi lidmi 21. století.
V našem sboru, který se v porevoluční době
rozhodl pro odvážné otevření svému okolí
a rozsáhlou službu mimo sbor, také půjde
o nalezení správné rovnováhy mezi misijní prací
navenek a budování silného společenství, bez
něhož tato práce není myslitelná. S tím souvisí
další prohlubování mezinárodní spolupráce
a rozhodnutí, jak dlouhodobě naložit se svěřenou
hřivnou – s penězi získanými z prodeje pozemku
v Klapkově.

Co vše obnáší být presbyterem?
Každý presbyter musí počítat přinejmenším
s těmito činnostmi:
• Účast na schůzích staršovstva (1x měsíčně,
cca 3 hodiny).
• Služba při bohoslužbách (cca 1x měsíčně –
buďto čtení a VP, nebo příprava občerstvení).
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• Občasná e-mailová reakce na věci, které se
musí probrat mimo schůzi.
To není tak náročné a i za takovou službu jsme
vděční. Aktivnější presbyteři si pak mezi sebe
rozdělí například tyto práce:
• Organizace různých setkání a akcí
• Pomoc potřebným ve sboru i mimo něj
• Reprezentace sboru na seniorátních a celocírkevních setkáních (např. na konventu)
• Řízení hospodaření sboru, návrh a sledování
rozpočtu
• Výběr dodavatelů na různé opravy a vylepšení
ve sborovém domě
• Informování o aktuálním dění sboru (ohlášky,
web, Facebook, Terasa, zpráva staršovstva)
• Evidence členů sboru a členů s hlasovacím
právem
• Péče o rozvoj sboru (duchovní i komunitní)
• Koncepční návrhy novinek a změn ve sborové
činnosti
Dobrou zprávou je, že na to nejsou naši presbyteři sami, pomáhá jim nemálo dobrovolníků
(a také několik placených zaměstnanců).
Například pastorační skupina je u nás složena
převážně z ne-presbyterů a funguje nezávisle na
staršovstvu. Podobné je to s organizací některých akcí či s péčí o děti (dětské biblické hodiny,
nedělní škola, Benjamin). Lze říci, že náš sbor
i jeho starší jsou celkem aktivní a dá se očekávat, že tomu tak bude i v příštím funkčním
období staršovstva. Současné staršovstvo se
učilo žít s menším počtem zaměstnanců

(jeden farář místo dvou, několik správců na
dohodu namísto správcové/pastorační pracovnice na plný úvazek).

Pár praktických informací na závěr
• Na presbytera či presbyterku může kandidovat
libovolný člen sboru starší 21 let.
• Členy staršovstva nesmějí být zároveň manžel
a manželka, rodiče a děti ani sourozenci.
• Naše staršovstvo má 13 členů (12 volených +
farář) a z každých voleb musí vzejít ještě
několik (alespoň 5) náhradníků. Ti se stávají
presbytery v okamžiku, kdy nějaký stávající
presbyter odstoupí. Podobně jako v jiných
sborech je i u nás zvykem, že náhradníci
pracují stejně jako řádní presbyteři (účastní se
schůzí, berou si služby při bohoslužbách,
ujímají se úkolů, které staršovstvo musí
vykonat). Pouze nemají hlasovací právo
ve staršovstvu.
• Zasedání staršovstva jsou neveřejná. Chcete-li
se však schůze zúčastnit jako host, budete
s radostí přizváni (pokud staršovstvo zrovna
nebude jednat o nějaké citlivé záležitosti).
V dnešní době on-line schůzí je účast hosta
ještě jednodušší – stačí požádat a připojit se.
• O činnosti staršovstva si můžete udělat
obrázek i ze zápisů ze schůzí, které v našem
sboru zveřejňujeme na nástěnce a zájemcům
zasíláme e-mailem.
Jan Šotola a Ondřej Kolář

K O N T A K T Y @ L I N K Y

Kancelář sboru: 737 272 252, e-mail: kosteljakob@volny.cz
Faráři: Mgr. Ondřej Kolář, Th.D., e-mail: okolar@centrum.cz, mobil: 737 371 857
Mdiv. Kwanghyun Ryu, korejský farář, e-mail: fortruth012@gmail.com
Kurátorka: Ing. Vlasta Rejentová, e-mail: vrejentova@seznam.cz
Místokurátor: Ing. Jan Hon, e-mail: jhon@volny.cz
Správce: Ing. Jan Polák, e-mail: mail@janpolak.cz, mobil: 608 529 495
www.kosteljakob.cz /
Staršovstvo: starsovstvo@seznam.cz
č. 88 / XXVII. ročník

www.praguechurch.net

Vychází čtyřikrát ročně jako občasník Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Praze 8 – Kobylisích,
„U Jákobova žebříku“, U školské zahrady 1, 182 00 Praha 8.
K vydání připravil Vlasta Rejentová, Ondřej Kolář, Jan Šotola,
Jakub Roskovec a Jan Bouček.
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