
Zpráva staršovstva o životě sboru
za rok 2022

Toto je zpráva o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Kobylisy za rok
2022, sestavená a schválená staršovstvem tohoto sboru dne 27. 2. 2023.

Část první – shrnutí roku 2022 v Kobylisích
Jsme společenstvím evangelických křesťanů na severu Prahy, v němž se setkávají a společně
Boha oslavují zástupci různých národů a kultur. Věříme, že Ježíš Kristus překonává překážky, které
mezi sebe lidé kladou, ale neruší rozdílnost a pestrost. Chceme být duchovním domovem pro
všechny, kdo hledají Boha, a zároveň jim vyjít naproti tak, aby dobrá zpráva o Boží lásce v Ježíši
Kristu nezůstala jen za zdmi našeho kostela. Do široké rodiny našeho sboru patří také ti, kdo kvůli
své jinakosti a menšinovosti zažívají trápení.

Kostel U Jákobova žebříku je spolu s farním sborem ČCE využíván také komunitou korejských a
japonských křesťanů. Schází se zde i společenství LGBTQ věřících s názvem Logos. Od března
přibyli i maďarští křesťané, kteří v kostele organizují nedělní školu pro své děti. Všechny národy se
setkávají při mezinárodních bohoslužbách (první neděle v měsíci kromě letních prázdnin), při
biblických setkáních “Let’s talk” (probíhají v angličtině) a při několika dalších společných akcích.

Službou slova či pastoračními rozhovory působí naši kazatelé také v Psychiatrické nemocnici
Bohnice, v domově seniorů Nová slunečnice v Čimicích a v Bratrské škole v Holešovicích (zde naše
aktivní spolupráce v roce 2022 skončila, protože škola má nově svého vlastního kaplana).

Společenství
V roce 2022 se náš sbor s vděčností vracel k běžné činnosti, narušené proti-covidovými opatřeními
ve dvou předcházejících letech. V kostele jsme se letos opět mohli scházet nejen k bohoslužbám či
biblickým hodinám, ale i k akcím, při kterých společně jíme a pijeme (kavárnička, sederová večeře,
bazar jídel, několik nedělních “pikniků”). Přesto nejsou naše setkávání stejná jako dříve. Menší
účast zaznamenáváme zejména u střední a mladší generace. Staršovstvo se proto zhruba od
poloviny roku řídí heslem “pozvat a poznat se” – tedy aktivněji zvát na různá setkání a podporovat
navazování bližších osobních vztahů mezi lidmi ve sboru i v jeho okolí.

V květnu jsme obnovili dětská nedělní shromáždění (“nedělku”), zatím jen jednou měsíčně (plus
pravidelná nedělka o mezinárodních bohoslužbách). Dětské biblické hodiny ani mateřský klub
Benjamin se pro malý zájem prakticky nepodařilo rozjet. Naopak mládež se po dlouholeté pauze
setkává pravidelně a s radostí. Od září navíc společně s korejskými mládežníky, což považujeme za
významný krok k prohlubování vztahů mezi českou a korejskou komunitou. V září začal také nový
cyklus konfirmační přípravy.

Svou činnost na jaře obnovil i pěvecký sbor Contiola Jacobi, byť v trochu komornějším obsazení.
Naopak se po klesající účasti přestali scházet třicátníci. Alespoň část z nich však přešla na
mezinárodní setkání Let’s talk.

Novinkou byly společné obědy (nebo spíše pikniky) po bohoslužbách na farní zahradě. Letní počasí
umožnilo setkat se takto třikrát. Po covidové pauze se v červnu opět konal i mezinárodní den



(rovněž se společným obědem). Hojná účast a skvělá atmosféra jen potvrdily, jak nám dvouletá
přestávka chyběla.

Staršovstvo se snaží vrátit k tradici sborových víkendových výjezdů, ale v roce 2022 jsme nestihli
žádný zorganizovat. Namísto toho se uskutečnil alespoň nedělní výlet do “Domova našich rodičů” v
Krabčicích. Soudě dle účasti a ohlasů kobyliských i krabčických tato akce obě strany potěšila a
obohatila o nová poznání.

Na začátku adventu jsme se navždy rozloučili s dlouholetým členem sboru Václavem Kefurtem.

Konala se i řada dalších tradičních setkání (výtvarné dílny, výjezdní rozhovor, přífarský tábor, bazar
jídel atd.). Jejich kompletní výčet a další údaje najdete ve druhé části této zprávy.

Chod sboru
Začátkem roku se chystala březnová volba nového staršovstva. Protože bylo celkem obtížné najít
dostatek kandidátů, sborové shromáždění v lednu schválilo snížení počtu volených presbyterů ze
12 na 10. Nakonec kandidovalo (a bylo zvoleno) 16 osob, z nichž 9 bylo ve staršovstvu nových.
Staršovstvo si následně zvolilo nového kurátora Jana Šotolu a místokurátorku Hanu Dobrovodskou.
V lednu se práce ujala také naše nová účetní Eva Nováková.

Součástí našeho sboru byla i kazatelská stanice v Roztokách, kde působila druhá farářka sboru
Anna Pokorná. Z rozhodnutí synodu vznikl 14. 6. 2022 v Roztokách samostatný sbor a tím
kazatelská stanice zanikla. Roztocký sbor si následně zvolil Annu Pokornou svou farářkou a ta se
této funkce ujala 1. 10. 2022 poté, co skončilo její funkční období v kobyliském sboru.

V celé církvi probíhá diskuse o reformě seniorátů. Na výzvu seniorátního výboru staršovstvo
diskutovalo svůj postoj k návrhu synodní rady ze 17. 8. 2022, který se zabývá zejména novým
rozdělením seniorátů do šesti územních celků. Staršovstvo vyjádřilo tomuto návrhu podporu.

Staršovstvo by (z rozhodnutí synodu) mělo vytvořit tzv. rozvojový plán sboru. Cílem je zvážit,
prodiskutovat a rozhodnout, jakým směrem sbor chce a může fungovat a rozvíjet se v blízkých
letech. Vzhledem ke generační výměně staršovstva a obnovování chodu sboru po COVIDové
pauze se staršovstvo rozhodlo sestavení rozvojového plánu (do kterého chce zapojit širší sbor)
odložit na následující rok. Součástí těchto diskusí bude i rozmýšlení, jak použít peníze z prodeje
modlitebny v Klapkově ulici.

Na žádost seniorátního výboru se staršovstvo na podzim alespoň usneslo na zjednodušené verzi
rozvojového plánu. V ní konstatuje, že sbor je v následujících letech finančně schopen zajistit svůj
provoz, včetně zachování stávajícího plného úvazku svého faráře.

Staršovstvo na pokyn seniorátního výboru přistoupilo k revizi nájemních smluv. Koncem roku
stanovilo nové cenové podmínky pro pronájem pokojů, vč. rozdělení na čisté nájemné a další
náklady (energie, služby). Zároveň vyjádřilo záměr neposkytovat sborové pokoje k dlouhodobému
ubytování na více let. U většiny pokojů preferuje ubytování typicky na 1 rok. Také se bude důrazněji
snažit udržovat některé pokoje volné pro případ náhlé potřeby ubytovat někoho v nouzi.

Od první lednové bohoslužby se v našem sboru začal používat nový evangelický zpěvník. Přestože
k jeho obsahu i provedení mají někteří ve sboru výhrady, snažíme se brát tuto novinku pozitivně.



Ukrajinci
Lítost nad lidmi postiženými válkou na Ukrajině vyvolala u mnoha z nás touhu nějak pomoci. Mysleli
jsme na Ukrajince v modlitbách, připojili se k několika sbírkám, uspořádali charitativní koncert a
postupně vznikala i aktivnější forma pomoci přímo na půdě sboru.

Několik ukrajinských uprchlíků našlo ubytování ve sborovém domě (v jednom z pokojů pro hosty a
ve společenských místnostech dosud používaných korejskou komunitou). Od dubna probíhaly
pravidelné sobotní kurzy češtiny pro dospělé. V listopadu a prosinci navíc fungoval dětský klub
s doučováním školáků. Sál kostela jsme od dubna do června poskytovali dětské adaptační skupině
při ZŠ U Školské zahrady. Po většinu prázdnin (letních i vánočních) byl kostel k dispozici dennímu
pobytu ukrajinských dětí, jejichž rodiče chodili do práce. Zejména prostřednictvím naší koordinátorky
Mileny Lebedové jsme mnohým uprchlíkům poskytovali rady či přímou pomoc se zapojením do
života v České republice. S několika ukrajinskými rodinami jsme navázali bližší vztah a někteří se
zúčastnili i různých sborových akcí.

Na všechnu tuto činnost jsme získali několik příspěvků či grantů od subjektů mimo sbor a všem
dárcům jsme vděční.

Podrobnější údaje najdete ve druhé části této zprávy, popř. v samostatném článku na sborovém
webu.

https://www.kosteljakob.cz/udalosti/zivot-s-ukrajinci-v-kobylisich/
https://www.kosteljakob.cz/udalosti/zivot-s-ukrajinci-v-kobylisich/


Závěr
Rok 2022 byl pro sbor v několika směrech přelomový. Končící covidová omezení vystřídala válka na
Ukrajině a potřeba péče o lidi poznamenané válkou . Začali jsme zpívat z nových evangelických
zpěvníků. O sbor se začalo starat pozměněné staršovstvo v čele s novým kurátorem. Nová byla i
sborová účetní či sborová uklízečka. Sbor ale také těží z dlouholeté tradice a z početné a pestré
základny svých členek a členů. Lze tedy věřit (a stojí za to usilovat), že sbor zůstane milým místem
pro společenství mladších i starších, Čechů i cizinců, činorodých i těch, co potřebují pomoci. A že
všechny změny, které nás potkaly, povedou k posílení a růstu sboru.

Na závěr se patří poděkovat. Především našemu Pánu, že nad sborem bděl, a věříme, že mu i
žehnal a porůznu ho vedl celým rokem. A to i prostřednictvím mnoha ochotných lidí. Děkujeme
každému, kdo k chodu sboru přiložil pomocnou ruku, vlídné slovo nebo třeba přímluvnou modlitbu.

Konkrétně pak děkujeme za následující:

● za přípravu a vedení bohoslužeb (vč. čtených kázání),
● za služby při bohoslužbách i po nich,
● za hudební (vokální či instrumentální) doprovod bohoslužeb i jiných shromáždění,
● za secvičení a sehrání divadelních her v Krabčicích či o adventu,
● za starost o výzdobu kostela (květiny, obrazy, vánoční výzdoba apod.),
● za dovoz méně pohyblivých sester a bratrů do kostela,
● za vedení pravidelných shromáždění pro různé generace,

ale také za obohacení těchto shromáždění svou aktivní účastí,
● za (spolu)organizování všech možných akcí sboru či Komunitního centra,
● za občerstvení na všechna možná shromáždění (od dobrot ke kávě po bohoslužbách přes

kavárničku či schůze staršovstva, bazar jídel až po nasycení účastníků větších akcí),
● za organizaci vzdělávacích i volnočasových akcí pro ukrajinské uprchlíky,
● za starostlivou pomoc jednotlivým ukrajinským uprchlíkům,
● za pastorační práci, za spousty osobních návštěv a rozhovorů s těmi, kteří je potřebují,
● za veškerou práci při přípravě jídel pro potřebné,
● za organizaci materiálních sbírek vč. “Krabice od bot”,
● za ochotu kandidovat do církevních struktur (staršovstvo, konvent, Jeronýmova jednota) a za

práci v nich,
● za běžný úklid a neustálý boj s nepořádkem ve společných prostorách domu,
● za péči o sborovou zahradu,
● za péči o kostel a sborový dům a jeho vybavení,
● za péči o sborové finance a účetnictví,
● za sborový “obchůdek” (medy, knížky, Čeští bratři…),
● za další sborovou administrativu, včetně statistik či vedení kartotéky,
● za přípravu sborových tiskovin, Terasy, ale i blahopřání k narozeninám,
● za sborové informace v elektronické podobě (ohlášky, web, Facebook, videa),
● za podporu spolupráce s dalšími sbory či seniorátem, za účast v celocírkevních projektech,
● za snahu o prohloubení společenství Čechů, Korejců a dalších národností,
● za podporu rodinným příslušníkům, kteří dávají sboru hodně svého času,
● za obětavost ve sbírkách, darech či placení saláru.



Část druhá – rok 2022 v číslech a v detailech

Bohoslužby v kostele u Jákobova žebříku
● 47x české + 10x mezinárodní – obvykle neděle 9:30 / průměrná účast 54 osob
● korejské – neděle 11:30
● japonské – neděle 14:30
● při setkání Logosu – neděle 14:30

Z toho1

● 26x VP
● 16x dětská nedělní shromáždění

○ 10x mezinárodní první neděle v měsíci / Yeonsil Cheong, Lydie Šimšová
○ 6x česká / Milena Lebedová, Veronika Petrová, Veronika Šotolová

● 1x rozhlasový přenos (na Velký pátek 15. 4.)
● 2x rodinné bohoslužby (přizpůsobeny mladším i starším účastníkům)
● 1x mládežnická bohoslužba (na přípravě a vedení bohoslužby se podílela mládež)
● 2x čtené bohoslužby (Jan Ratiborský, Pavel Veselý)
● Většina bohoslužeb (kromě 15. 4. a 31. 12.) streamována přes Facebook

Kazatelé
● 42x Ondřej Kolář
● 4x Miloš Rejchrt
● 2x Kwanghyun Ryu (+ vedení korejských bohoslužeb)
● 2x Sinil Son (+ vedení japonských bohoslužeb)
● 2x Jiří Hoblík
● 2x Jan Hon
● 1x Petr Brodský

Bohoslužby mimo kostel U Jákobova žebříku
● 40x Kostel sv. Václava v PN Bohnice – středa 15:30 / Ondřej Kolář, Jan Ratiborský (čtené)

10x Domov seniorů Nová Slunečnice v Čimicích – druhou středu2 v měsíci 9:30 / Jan Hon
● 4x Bratrská škola (z toho 2x v kostele U Jákobova žebříku, 2x v Bratrské škole)
● 2x při sborových výjezdech (22. 5. Nové Město v Krušných horách, 25. 9. Krabčice)

Sborová shromáždění
● 30. 1. 2022 – mimořádné; rozhodlo o snížení počtu volených presbyterů z 12 na 10

Přítomných členů s hlasovacím právem: 37 ze 153
● 27. 3. 2022 – výroční; zvoleno nové staršovstvo

Přítomných členů s hlasovacím právem: 60 ze 160 (+5 členů volilo na dálku)

Křty
● 17. 4. 2022 Magdalena Marie Malá, Daniel Martin Malý
● 29. 5. 2022 Veronika Petrová

2 Plus mimořádná setkání před Velikonocemi a Vánocemi
1 Nezahrnuje korejské a japonské bohoslužby



Pravidelná sborová setkání
Pokud není uvedeno jinak, setkání připravoval a vedl farář Ondřej Kolář.

● Biblické hodiny pro dospělé – čtvrtek 18:30 / průměrně 15 účastníků
Začátkem roku se probíral Exodus, pak pár tematických biblických o modlitbě, následně
Matoušovy pašije a nakonec 1 Korintským. Část návštěvníků biblických hodin zůstává
v kostele i po skončení programu v družném rozhovoru při přineseném občerstvení.

● Pěvecký sbor Contiola Jacobi – čtvrtek 17:00 / průměrně 10 zpívajících
Kromě stálých členů, kteří chodí na zkoušky, občas vypomohou i příležitostní hosté.
Činnost obnovena až v květnu, nově pod vedením Pavla Veselého a Jana Rejenta.
Sbor svým vystoupením obohatil několik bohoslužeb, m.j. výjezdní bohoslužby v Krabčicích.

● Biblické hodiny pro děti – pondělí 15:00 / maximálně 3 děti
Dětí se zájmem o biblické hodiny je málo a bylo těžké je svolat. Uskutečnily se jen 4x.

● Mládež – každý druhý pátek od 17:00 (od září od 18:00) / průměrně 5 účastnic
Na podzim občas společně s korejskou mládeží (průměrně 4 mládežníci).
Máme radost, že se mládež zapojuje svou pomocí i do dalšího života sboru (mládežnická
bohoslužba, pomoc na přífarské táboře, vedení nedělek, účast na vánoční hře…).

● Konfirmandi – pátek od 17:00 od září / celkem 4 konfirmandi
První neděli v měsíci společně s korejskými konfirmandy (ti jsou celkem 3).

● Třicátníci – třetí úterý v měsíci od 19:00 / průměrně 5 účastníků
Setkání třicátníků v tomto roce zanikla (uskutečnila se jen 3x).
Většina účastníků se přesunula na mezinárodní setkání Let’s talk.

● Let’s talk – čtvrté úterý v měsíci od 19:00 / průměrně 15/8 účastníků (jaro / podzim)
Mezinárodní hovory nad Biblí v angličtině. Organizují střídavě faráři Kolář a Ryu.

● Kavárnička nejen pro seniory – první středa v měsíci od 14:00 / průměrně 10 účastníků
Setkání nejstarší generace, organizují Helena Hromádková a Ondřej Kolář.

Setkání mateřského centra Benjamin se pro malý zájem nekonala.

O letních prázdninách se žádné z pravidelných setkání nekonalo.

Pravidelná setkání korejské komunity
● Církevní škola (obdoba “dětské biblické”) – po bohoslužbách, dle věkových skupin
● Biblická setkání pro mladší generaci – po bohoslužbách první a druhou neděli v měsíci
● Setkání diakonů (obdoba “křesťanské služby”) – po bohoslužbách třetí a poslední neděli
● V průběhu celého roku byla dobrovolná on-line setkání nad čtením Nového zákona (každý

den jedna kapitola). Obdobná setkání měly i děti z “církevní školy”.

Další pravidelné aktivity mimo kostel
● Bratrská škola – Ondřej Kolář: výuka náboženství + pastorační rozhovory. Vše skončilo

v červnu. Od září má škola svého kaplana Karla Müllera. Ondřej Kolář zůstává členem rady
školské právnické osoby, bohoslužby před Vánocemi a Velikonocemi budou i nadále
v našem kostele.

● Psychiatrická nemocnice Bohnice – pastorační rozhovory faráře Koláře dle potřeby;
Ondřej Kolář zůstává členem týmu spirituální péče.

● Polévka pro potřebné – v roce 2022 se nevařilo, rozdávaly se pouze studené balíčky
s jídlem. Většinu služby za náš sbor odvedl Lukáš Kalina s občasnou pomocí dalších.



Nepravidelná sborová setkání
● Výtvarné dílny (9. 4. – web…/ 26. 11. – web…)

Pod vedením Kornelie Kolářové / Mileny Lebedové.
● Brigády na farní zahradě (9. 4 / 24. 9.)

Organizuje tradičně Jan Bouček a Eva Spárová.
● Snídaně s hostem (v roce 2022 jen jednou 5. 3. – web…/ host: Jaroslava Chaloupková)

za Komunitní centrum u Jákobova žebříku pořádá Jitka Boučková
Od února byl sobotní termín vyhrazen výuce češtiny pro ukrajinské uprchlíky.

● Ekumenická bohoslužba v kostele u Terezičky (21. 1.)
Kvůli COVIDu s omezeným debatním programem po bohoslužbách.

● Koncert barokních kantát “Město v troskách, srdce v plameni” (27. 2.) – web…
Ensemble Rosa Mystica pod vedením Jana Hajiče

● Benefiční koncert pro Ukrajinu (24. 3.) – web…
Organizováno s Lazariánskou pomocnou službou, účinkoval Lukáš M. Vytlačil.

● Sederová večeře (na Zelený čtvrtek 14. 4.) – technická organizace Petr Kolínský
● Výjezdní sborový rozhovor (sobota 23. 4. v kavárně Liberál v Holešovicích, cca 18 osob)

Témata: Seznámení s konceptem “Rozvojového plánu sboru” / Aktivnější pastorační péče /
Obnovení víkendových vícegeneračních výletů / Mezinárodní mládež / Účast rodin s dětmi
na bohoslužbách

● Víkendový výlet rodin s dětmi (20.–22. 5.) Nové Město v Krušných horách – web…
10 rodin, cca 30 osob, celodenní výlet s hrami, rodinná bohoslužba

● Mezinárodní den (5. 6. / cca 100 účastníků)
Biblický kvíz Češi–Korejci, maďarský guláš

● Noc kostelů (10. 6.) – web…
Výtvarná dílna pro děti, mezinárodní hudební vystoupení dětí či mládeže, houslový duet
Aleny Kubátové a Romana Hraničky, akoredonové koncerty Larysy Shekovtsove z Ukrajiny
či Jaroslavy Kopecké, společný zpěv ukrajinské hymny. Občerstvení na zahradě.

● Instalace farářky Anny Pokorné (19. 6.) v Roztokách u Prahy – web…
Akce se zároveň stala oslavou vzniku nového roztockého sboru.

● Přífarský tábor (11.–15. 7.)
Organizovala Anna Pokorná s několika pomocníky / cca 20 dětí z Kobylis, Roztok i další
hosté) / téma: “Bibličtí soudci”

● Návštěva domova pro seniory v Krabčicích (25. 9. / 45 osob) – web…
Bohoslužba (společná s krabčickým sborem) s vysluhováním VP, prohlídka domova,
společný oběd, rozhovory na zahradě, ukázka výcviku psa pro klienty domova, několik
rozhovorů s klienty domova. Krabčičtí si naší návštěvy velmi cenili.

● Beseda mládežníků a konfirmandů o seniorátní mládeži (11. 11.)
Pod vedením Matěje Boučka, předsedy pražského seniorátního odboru mládeže (SOM), za
účasti i několika presbyterů.

● Bazar jídel (26. 11.) – web…
Tento rok nově bez jednorázového nádobí. Nově byly též prodávány dárkové certifikáty,
které sloužily jako pozvánka na bazar. Trdadiční českou, korejskou a japonskou kuchyni
letos doplnila i jídla maďarská, ukrajinská a africká.

● Balení dárků pro PN Bohnice (15. 12.) – organizace nákupu dárků Olga a Jan Polákovi.
● Vánoční hra (18. 12.) dětí i dospělých – web…

Autorem i organizátorem byl letos Pavel Veselý, nosným tématem hry byl David a Goliáš.

https://www.kosteljakob.cz/udalosti/predvelikonocni-vytvarna-dilna/
https://www.kosteljakob.cz/udalosti/adventni-dilna-2022/
https://www.kosteljakob.cz/udalosti/snidane-s-hostem-jaroslavou-chaloupkovou/
https://www.kosteljakob.cz/udalosti/mesto-v-troskach-srdce-v-plameni/
https://www.kosteljakob.cz/udalosti/charitativni-koncert-pro-ukrajinu/
https://www.kosteljakob.cz/udalosti/rodinny-sborovy-vikend-2022-krusne-hory-sova/
https://www.kosteljakob.cz/udalosti/instalace-fararky-anny-pokorne/
https://www.kosteljakob.cz/udalosti/instalace-fararky-anny-pokorne/
https://www.kosteljakob.cz/udalosti/krabcice-2022/
https://www.kosteljakob.cz/udalosti/bazar-jidel-2022/
https://www.kosteljakob.cz/udalosti/vanocni-hra-2022/


Další (nesborová) setkání v kostele U Jákobova žebříku

Pravidelní akce
● Nedělní škola v maďarštině – neděle 16:30, od března 2022 mimo prázdniny,

vede Pavol Hlavács
● Setkání Logosu (společenství LGBTQ věřících) – první neděle v měsíci od 14:30

Při setkání 5. 6. oslavil Logos 30 let působení v kostele U Jákobova žebříku.
● Adaptační skupina pro ukrajinské děti – všední dny duben–červen

Organizovala ZŠ U Školské zahrady, ukrajinské učitelky (později s pomocí M. Lebedové),
školní a zábavný program pro cca 15 dětí předškolního a školního věku.

● Výuka češtiny pro Ukrajince – sobota 9:30 od dubna / průměrně 15 účastníků / web…
Připravuje Jitka Boučková s hojnou pomocí Mileny Lebedové a občas i dalších.

● Klub a doučování ukrajinských dětí – čtvrtek 15:00 od listopadu / cca 5–10 účastníků.
Zajišťuje Milena Lebedová s pomocí několika Ukrajinek.

Jednorázové akce
● Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty (8. 6.)
● Dětské příměstské tábory pro Ukrajince (letní a vánoční prázdniny) – web…

Organizovala Milena Lebedová s pomocí několika členů sboru i externistů vč. Ukrajinců.
● Beseda pro Ukrajince (12. 10.)

Zajišťovala organizace “Slovo 21”.

Opravy a rozvoj sborového domu
● Výměna prasklých skel nad vstupem do kostela
● Vybavení pokojů č. 5 a 6 kuchyňskými kouty (linka, dřez, varná deska, lednička)
● Obměna drobného vybavení, které dosloužilo (dataprojektor, sekačka na trávu)

Zaměstnanci a kontraktoři sboru
● Larisa BAKULINA – úklid (do března)
● Jan BOUČEK – správa domu a zahrady
● Ondřej KOLÁŘ – koordinace ubytování a pronájmu sálu
● Maera MIN – asistentka pro japonskou komunitu
● Eva NOVÁKOVÁ – účetnictví a administrativa
● Lydie OKIGA – úklid (od dubna)
● Jan POLÁK – správa domu a administrativa
● Kwanghyun RYU – česko-korejské teologické a kulturní projekty
● Jiří SUK – správa domu

POZN: Faráři svou hlavní práci vykonávají v zaměstnaneckém poměru k ústředí své církve.
Neuvádíme zde také ukrajinské pracovníky, kteří pracovali příležitostně a byli placeni výlučně
z účelových grantů.

Velký dík patří i všem, kteří sbor podporovali svou dobrovolnickou prací.

https://www.kosteljakob.cz/udalosti/zivot-s-ukrajinci-v-kobylisich/#kurzy-cestiny
https://www.kosteljakob.cz/udalosti/zivot-s-ukrajinci-v-kobylisich/#primestske-tabory


Počet členů sboru
284 členů na začátku roku
+ 3 pokřtění ve sboru
+ 1 pokřtěna mimo náš sbor
+ 3 přestup z jiné církve
+ 1 přestup z jiného sboru ČCE
+ 9 revizí kartotéky
− 7 přestup do jiného sboru ČCE
− 1 úmrtím
− 1 revizí kartotéky
292 členů na konci roku


