
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Kobylisích, 

U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 

 

ZPRÁVA STARŠOVSTVA O ŽIVOTĚ SBORU ZA ROK 2021  

 

Milé sestry, milí bratři. Staršovstvo předkládá zprávu o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické 

v Praze 8 - Kobylisích za rok 2021, která byla schválena staršovstvem sboru na řádné schůzi 7. března 2022 a která 

je uveřejněna na nástěnce v kostele a ve sborovém časopise Terasa, včetně zprávy o hospodaření sboru spolu 

s návrhem rozpočtu na rok 2022. 

 

Důležité události v roce 2021 
 

Světová pandemie covid-19 i v roce 2021 omezila činnost v našem farním sboru. Setkání skupin dětí, mládeže 

i střední generace se konala pomocí internetových sítí a pokud byla hygienická pravidla uvolněna i v prostorách 

sborového domu. Bohoslužby se průběžně vysílaly přímým přenosem a je možné je zpětně zhlédnout na 

facebookových stránkách sboru. Stále považujeme šíření a přijímání slova Božího v kostele U Jákobova žebříku 

za stěžejní úsilí farního sboru. Proto staršovstvo diskutovalo i o způsobu slavení sv. Večeře Páně. Se všemi 

hygienickými opatřeními byla vysluhována celé postní a velikonoční období, při mezinárodních bohoslužbách a 

v období adventu a Vánoc. 
 

Během svého a posléze úspěšně ukončeného vikariátu pracovala sestra Anna Pokorná na všech činnostech 

sboru. Spolu s bratrem farářem Ondřejem Kolářem, s dětmi a jejich rodiči, pokračovali v přípravě videí z cyklu 

„Domácí nedělka“ a na začátku letních prázdnin realizovali spolu se sestrami Milenou Lebedovou a Veronikou 

Petrovou se svým psem Aťou denní, tzv. přífarský tábor určený dětem ve věku od 4 do 12 let jako náhradu za 

chybějící setkávání v době epidemie. Program připravili volně podle knížky Lenky Ridzoňové „Biblický zvěřinec“ 

a spojili jej s návštěvou ZOO, výtvarným vyjadřováním prožitých zážitků a dalšími aktivitami. Velmi se osvědčil 

a děkujeme za jeho pořádání.   
 

V průběhu roku sestra farářka jednala s kazatelskou stanicí (dále jen KS) Roztoky o jejím možném nástupu 

tamtéž jako kazatelky. Proto byl náš farní sbor seniorátem požádán o „přefaření" KS Roztoky z libčického sboru 

pod farní sbor v Kobylisích. Toto se podařilo a dalším krokem byla žádost roztockých o osamostatnění a ustanovení 

nového sboru v Roztokách. Současně jsme přijali několik členů z roztockého společenství za farníky našeho sboru. 

Sestra Anna Pokorná byla při odloženém Výročním sborovém shromáždění v září 2021 zvolena za druhou farářku 

v našem farním sboru s působností v Roztokách. 
 

Bratru faráři Ondřeji Kolářovi končilo volební období v našem farním sboru. Staršovstvo rozhodlo využít 

možnost jmenování bratra faráře Synodní radou v souladu s mimořádným opatřením synodní rady ze dne 20. října 

2020 o povolávání kazatelů v nouzovém stavu, přičemž toto jmenování nahradí volbu ve sborovém shromáždění. 

Na základě žádosti našeho staršovstva jmenovala Synodní rada Ondřeje Koláře farářem kobyliského sboru na další 

období, a to do 30. 11. 2026.  
 

Konfirmační příprava pro 7 českých a 4 korejské dětí probíhala v obou komunitách samostatně, v případě 

potřeby a po mezinárodních bohoslužbách byla společná. Konfirmační slavnost se uskutečnila při mezinárodní 

bohoslužbě 5. 9.2021. Tato skupina se schází i nadále a k naší radosti se zapojila do sborových aktivit. Rodinná 

bohoslužba se zapojením dětí do liturgie proběhla na jaře a v období adventu. 
 

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů náš farní sbor v lednu hostil při ekumenické bohoslužbě křesťany 

z jiných církví na území Prahy 8. Kvůli dodržení předepsaného počtu účastníků však v kostele jen pro pozvané a 

ostatní se mohli k bohoslužbě připojit prostřednictvím přímého internetového přenosu. 
 

V březnu byl z našeho kostela uskutečněn rozhlasový přenos bohoslužeb, kázáním posloužila sestra Anna 

Pokorná. Přenos byl zakončen rozhovorem s členkou našeho sboru, sestrou Lenkou Poubovou, o situaci 

v současném školství.  
 

Na zelený čtvrtek se společné čtení pašijí a sederová slavnost konala on-line podle sederových pravidel. 

Velikonoční shromáždění se konala s vysluhováním sv. Večeře Páně s možností připojení se i v domácnostech 

podle daných pravidel i na facebookových stránkách sboru na Velký pátek i Hod Boží velikonoční v obvyklý čas 

9,30hod, na Velký pátek ještě v 18 hodin (se stejným kázáním jako dopoledne). Protože Hod Boží velikonoční 

vycházel na první dubnovou neděli, uskutečnila se v kostele od půl desáté mezinárodní bohoslužba a od 11:30 pak 

ještě samostatná česká se stejným kázáním. 
 



Náš sbor se už tradičně, také připojil k Noci kostelů. Kostel byl otevřen příchozím vesměs s předem 

předtočeným programem s živými vstupy sester Anny Pokorné a Maery Min, pod jejímž vedením japonská 

komunita připravila se zpěváky ze všech národních komunit videonahrávku společné písně. Byly promítány výběry 

z celoročních on-line nedělek. V kostele byla bratrem Petrem Kolínským uspořádána výstava uměleckých děl 

členky našeho sboru Petry Fischerové. Obrazy lze stále shlédnout v malém sále našeho kostela.  
 

Na přelomu let 2020 a 2021 přispěli naši farníci do sbírky prostředků specifikovaných ředitelem uprchlického 

tábora Kara Tepe (Moria 2.0) na řeckém ostrově Lesbos. 
 

Na začátku roku byl dokončen prodej naší bývalé modlitebny v Klapkově ulici. Za peníze získané z tohoto 

prodeje jsme, v souladu se schváleným usnesením Výročního sborového shromáždění, nakoupili cenné papíry – 

dluhopisy Sazka a JTRE FIN3 a akcie ČEZ. 
 

V červnu jsme vzhledem ke covidové pandemii oslavili se zmenšeným programem 50. výročí otevření 

sborového domu. V den výročí (v neděli 6. června) jsem se byli odpoledne společnou procházkou „rozloučit“ 

s předchůdkyní kostela, modlitebnou v Klapkově ulici, a pak následovala v kostele vzpomínková beseda s 

pamětníky s promítáním filmu z průběhu výstavby tenkrát všemi očekávaného nového kostela. K této příležitosti 

vyšla kniha naší sestry Anny Boučkové „Příběh evangelického kostela v Praze-Kobylisích“, přibližující historii 

jeho výstavby. Současně jsme si připomněli 70 let od vzniku samostatného kobyliského sboru (1951), 

který vzešel ze zdejšího filiálního sboru založeného 1939 a spadajícího pod farní sbor v Libni. Vzpomněli 

jsme i švýcarského architekta Ernsta Gisela, autora našeho sborového domu Kobylisích, který zemřel ve věku 98 

let 6. května 2021. 
 

Také v červnu jsme poskytli prostory pro zasedání seniorátní Jeronýmovy jednoty, kde se sestra Vlasta 

Rejentová rozloučila se svojí dlouhodobou činností v seniorátním představenstvu Jeronýmovy jednoty. 
 

K uctění památky tří českých studentů (Lenky Tučkové, členky kobyliského sboru a bratrů Jana a Michala 

Pavelkových), kteří v roce 2001 v albánských horách zmizeli beze stop, jsme 12. září po bohoslužbě odhalili na 

východní fasádě našeho sborového domu pamětní desku.  
 

V rámci Dnů evropského dědictví byl náš kostel již tradičně otevřen. V sobotu 18. září si cestu do kostela 

našlo celkem 35 návštěvníků, kteří si prohlédli interiér kostela, zahradu vč. odhalené pamětní desky. Hosté 

obdivovali zdejší klidné prostředí, obraz Miroslava Rady na čelní stěně i vystavenou tvorbu Petry Fischerové.  
 

Oblíbené setkávání „Snídaně s hostem“ probíhala na platformě Google Meet jaře s bratrem farářem Milošem 

Rejchrtem (Jak v dnešním světě zachovat víru a neztratit rozum) či s předsedou Senátu Parlamentu České republiky 

Milošem Vystrčilem (Solidarita s lidmi, kterým vzal covid práci). Od podzimu již zde v kostele s novinářem 

Martinem Fendrychem (promluvil o volbách do PS PČR) a s komentátorem Hospodářských novin Petrem 

Honzejkem (aktuální povolební situace). 
 

Na podzim se po delší odmlce opět začal znovu scházet ke svým zkouškám pěveckého sboru Conciola Jacobi. 

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. Ke svým rozhovorům se sešli sestry a 

bratři při Kavárničce a na podzim se po bohoslužbách otevřel fair trade krámek Jednoho světa.  

Také se uskutečnilo první česko-korejské setkání v angličtině k rozhovorům nad biblí a sdílení jako možnost 

se více poznat s našimi korejskými a japonskými přáteli. 
 

Pandemie covidu ovlivnila finanční situaci mnoha z nás. Někteří přišli o práci a ocitli se ve finanční tísni. Náš 

sbor proto zorganizoval sbírku Fond solidarity COVID, jejíž výtěžek pomohl samoživitelce se dvěma dcerami paní 

Pham a manželovi naší sestry Beatrice Okiga Henrymu, který provozuje bistro v Bohnicích.  

Ke konci roku došlo v České republice k nárůstu cen energií. Staršovstvo inspirováno návrhem ze sboru se 

usneslo, že prostřednictvím svého sociálního fondu pomůže lidem, na které zvlášť těžce dopadlo zvýšení cen 

energií. Sborem nabídnutá pomoc však zatím nebyla využita. 
 

K brigádě na farní zahradě i v okolí kostela se sešly malé skupinky pracovníků k vykonání potřebných jarních 

a podzimních prací, tentokráte díky hygienickým předpisům bez oblíbeného občerstvení – párků a čaje na zahřátí. 
 

Rodiny s dětmi pod vedením bratra Miroslava Kubisky byly na sborovém výletě v červnu v Jiřetíně pod 

Jedlovou v Lužických horách a v říjnu v Českém středohoří. 
 

Jako v roce 2020 i vloni se tradiční bazar jídel konal bez společného setkání v kostele. Nabízené pokrmy se 

zapisovaly do specifické aplikace (e-shopu) připravené bratrem C. Ye a tamtéž 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, zabalili a ten samý den od 12 hodin je začali distribuovat z kostela. Jako v minulých 

letech se za výnos z prodeje podařilo pro pacienty Psychiatrické nemocnice v Bohnicích nakoupit a zabalit vánoční 

dárky. Balení se zúčastnili i členové sdružení Logos, kteří připravili tradiční norské slavnostní pohoštění. Na Štědrý 

den bratři faráři Ryu a Kolář předali dárky v příslušných pavilonech. Nevyčerpané peníze z bazaru jídel se opět 

převedly do našeho Fondu pro práci v PN Bohnice. 
 

Vzhledem k omezené účasti na bohoslužbách přispívali farníci na sbírky 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 komunita korejských 

a japonských křesťanů žijících v Praze a jejím okolí. Společné mezinárodní bohoslužby i samostatné korejské a 

japonské bohoslužby se z důvodu pandemie konaly při velmi sníženém počtu účastníků a pro ostatní farníky 

vysílané online.  

I v Adventu sestra farářová Min Maera s bratrem farářem Shinil Son připravili se členy všech zdejších 

komunit video nahrávku vánočních písní a koled. 
 

Spolupráce s dalšími subjekty v prostorách sborového domu 

V prostorách farního sboru mělo svoje sídlo Komunitní centrum, o jehož činnosti hovoří samostatná zpráva. 

Kobyliský sbor také poskytoval své prostory a všeobecnou podporu křesťanům s homosexuální orientací, kteří 

jsou členy spolku LOGOS. Na jejich setkáních, která v minulém roce ale přešla též do on-line formy, připravoval 

duchovní část bratr farář Ondřej Kolář anebo 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, 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. Také docházel 

v případě potřeby pouze na vyžádání k pastoračním setkáním s pacienty v daných pavilonech. 
 

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 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 

kobyliský sbor. 
 

Nová slunečnice 

V Domově seniorů „Nová slunečnice“ v Čimicích bratr Jan Hon konával pro seniory z Domova středeční 

dopolední bohoslužby pouze v omezené míře a v čase, kdy do objektu směly kvůli opatřením proti koronaviru 

docházet i návštěvy. 
 

Adopce na dálku a na blízko 

I v minulém roce náš sbor přispíval na vzdělání adoptivní hluchoněmé dívky Janet Kwiocwiny z Ugandy a 

Feminy Suzan z Tamil Nadu v Indii, která však vzdělání již ukončila. Finanční prostředky byly vybírány na sběrací 

listinu. 

Dále po část roku probíhala i tzv. „Adopce na blízko“ pro pomoc na pokrytí nákladů na bydlení sestře Petře 

Fischerové, kdy několik farníků či přátel sboru pravidelně každý měsíc přispívali finanční částkou. Pomoc jsme 

ukončili po úmrtí sestry Fischerové o letních prázdninách. Za její život jsme Pánu poděkovali při posledním 

rozloučením v našem kostele. Sbor na památku Petry Fischerové, akademické malířky, uspořádal v přísálí výstavu 

z jejích děl, z nichž většinu sestra Fischerová odkázala našemu sboru.  
 

Polévka pro potřebné 

V důsledku pandemie byla stále omezená příprava a distribuce potravin pro potřebné. Z hygienických důvodů 

se nevařily polévky, ani se nemazaly chleby, ale vše bylo zabalené v balíčku – krajíce chleba, paštika, perník, 

pomeranč a každý z obdarovaných si pak s obsahem naložil podle svého. Náš sbor se do akce několikrát zapojil 

pod vedením bratra Lukáše Kaliny, který distribuci organizoval. Na suroviny byla vypsána archová sbírka. 
 
 



Provoz kostela U Jákobova žebříku 

Zaměstnanci sboru byli sestra Olga Poláková, spravující ekonomickou a účetní stránku sboru spolu s Evou 

Novákovou, která koncem roku začala přebírat účetnictví, 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. Ubytování hostů zařizoval bratr farář Ondřej Kolář. Úklid a pokojské práce byly zajištěny pracovnicí na 

dohodu. 
 

Poděkování 

Poděkování nejprve vyslovme sestře Olze Polákové za její dlouholetou práci sborové účetní. Děkujeme také 

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 a jeho spolupracovníkům za vytvoření nových webových stránek našeho sboru, bratru Janu 

Boučkovi za praktickou pomoc a spolu s přispěvateli do Terasy za přípravu a vydání všech občasníků Terasa. Janu 

Polákovi, Kornélii Kolářové a Jitce Boučkové za péči o naše webové a facebookové stránky. Janu Polákovi také 

za univerzální péči o věci sborové vč. statistiky, sestře Kornelii Kolářové za uspořádání adventní dílny s výrobou 

ozdob na vánoční stromek v kostele i bratru Jakubovi Roskovcovi za práci pokladníka sboru a také sestře Anně 

Boučkové za ochotu kandidovat jako náhradnice do seniorátního výboru Jeronýmovy jednoty. A nesmíme 

zapomenout na mnoho jiných ochotných členů sboru, kteří vykonávali pastorační návštěvy s povzbuzením při 

řešení osobních starostí v době pandemie a spoustu dalších činností, které ve sboru nezištně zajišťovali. 

Poděkování také patří sestrám a bratřím, kteří se pečlivě starali o sestru Petru Fischerovou vč. jejich věcí 

posledních. Bratru Lukáši Kalinovi, s jehož pomocí vždy hladce probíhalo zajišťování přípravy potravinových 

balíčků pro lidi bez domova. Rovněž dík patří korejským bratřím za přípravu přenosů z mezinárodních nedělí 

v období pandemie. Nakonec je třeba poděkovat všem členům našeho farního sboru 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. 

 


