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Ohněm k záchraně

V sobotu 21. dubna se konalo jarní ekumenické setkání žen. Přivítali jsme vzácného hosta, socioložku PhDr. Jiřinu Šiklovou, CSc.
A tak není divu, že zájem o setkání projevili i někteří muži.
Pokračování na 2. straně.
Základ kázání: 1Pe 1, 3-9

Milé sestry,
milí bratři v Kristu,
lidský život je složitý a těžký. Lidské úsilí často
nepřináší ovoce, po kterém toužíme. V zaměstnání zápasíme s kolegy, s nadřízenými i podřízenými, s klienty i sami se sebou. Pokud vůbec
máme požehnání zapojení do pracovního procesu. Druzí nám často nerozumí. Nebo, častěji
a hůře, nám rozumí mylně. Ale jsou o správnosti
svého porozumění přesvědčeni stejně skálopevně jako mylně. Děje se tak s kamarády, mezi
rodiči i dětmi na obou stranách, děje se tak
s cizinci v církvích. A pak se lidem do života
ještě vlamují nejrůznější zkoušky nebo utrpení.
Nemoci, úmrtí blízkých, podvody a balamucení,
zklamání a selhání bližních i vlastní. Není nijak
výjimečné, že také církev je působitelkou velkých
starostí, utrpení i bezpráví. Z historie známe takových případů řadu. Ze současnosti jakbysmet.
A tak teologové shrnují podobu světa jednoduše:
Svět je hříšný. A mají pravdu. Pokud tedy dodají,
že jde o hříšnost lidského světa. Těžko si představit, jak by třeba strom, kámen či lev zhřešili.
Zato lidský svět je vzpíráním se Bohu pokřivený

(= „hříšný“) velice. Všechny lidské systémy mají
k dokonalosti daleko. O mnoha nelze ani říct,
že by fungovaly dobře. A je jedno, jestli je tím
systémem rodina, zřízení státní či církevní, sociální zákony či standardy nebo záležitosti zcela
všedního rázu. Vzato dohromady a do důsledků,
situace lidského světa byla a je bezvýchodná
a beznadějná. Ačkoli se tu a tam něco podaří,
ačkoli se člověk může z ledasčeho radovat…
Obvykle však jen do doby, než si přizná, čím byl
a je vykoupen již materiální blahobyt západního
světa. Před jak velkou částí lidského světa i mých
nejbližších raději zavírám oči, abych měl pocit,
že všechno je přece fajn a hezké. Rádi lidé nevidí,
že většina obyvatel této planety si může byť jen
o našich českých možnostech a podmínkách
nechat zdát. Ačkoli na světě je dost pro všechny.
Ačkoli máme dost i pro ty nejnuznější, kteří se
i v tento moment rodí do světa a místa, které si
nevybrali. Líbí se takový svět Hospodinu? Líbí se
takové uspořádání lidského světa Bohu Stvořiteli, našemu Otci a Vládci?
Tak Hospodin do běhu lidské sféry světa zasáhl.
A zdaleka ne jen jednou. Bůh zasáhl do běhu
života každého člověka. A zdaleka ne jen
jednou.

Hospodin se rozhodl dát lidem naději a šanci. Ve svém zjevení, Písmu, ba dokonce se
vtělil do Ježíše z Nazareta, později nazývaného Kristus. Toho navíc později vzkřísil
z mrtvých. Také v Kristu Bůh nabídl všem
lidem možnost nepodléhat lidským pohledům, pravidlům a lidské vůli. Nabídl vyměnit
je za vůli Boží. Tedy za vůli, která klidně tvoří
vesmír, křísí mrtvé a stará se o každé stéblo
trávy. Za vůli, která vše ví a všemu rozumí.
Avšak přesto Boží vůle a pohled na nejvšednější
i nejextrémnější situaci nezajímá mnohdy ani
návštěvníky kostelů. Zato ta lidská - od drbů
po úsudky a návrhy nevzdělaných „expertů“ láká a zajímá velice.
I proto Hospodin nabídl každému člověku
dědictví nehynoucí, neposkvrněné, nevadnoucí, nezkorumpovatelné a neukradnutelné
v podobě vzkříšení Ježíše Krista. Dědictví,
které každodenně žijí bez výjimky všichni
ostatní živí tvorové tohoto světa. Jen tomu
člověku se nějak nechce. Jen ten člověk má
dojem, že to zvládne líp než všichni ostatní.
Že je lepší než ostatní.
Pokračování na 2. straně

Ohněm k záchraně
Dokončení z 1. strany

Zvláštní... Protože stromy i stébla trávy jsou
požehnanější a božštější než většina lidí. Tak
Bůh pro tupost lidského srdce a tvrdost lidské
šíje ještě přidal: Střeží svou mocí každého, kdo
si vybral toto dědictví, kdo se k němu hlásí.
Každého, kdo bojuje za spravedlnost a právo
utiskovaných a nejmenších. A že to je nějaká
moc, když dokáže zachránit i člověka z jeho
vlastní hlouposti, zaslepenosti, chudáčkovství
nebo pýchy.
A člověk touží být spasen. Člověk touží být
zachráněn. Existenciálně i všedně, materiálně i ve spravedlnosti, biologicky i duševně,
duchovně i vztahově. Jen se většina lidí snaží
zachránit svou vlastní vůlí. Svou vlastní mocí.
Svými schopnostmi a moudrostí. Protože je
snadnější ji vidět. Protože jsou mi po chuti.
Ačkoli znovu a znovu selhávají a vedou jen
k dalšímu pokřivení. Spása, tedy záchrana
dle Božích pravidel a k Božím pravidlům, jak
píše i apoštol Petr, je cílem lidské víry. Je cílem
lidské důvěry Stvořiteli světa. Proto přicházíme
na bohoslužby, generační setkání, studujeme
Bibli, a proto vedeme k víře děti své a možná
i cizí – abychom my i druzí došli záchrany.
A hle, jak často jsme zachraňováni tam, kde
jsme do té doby ani netušili, že zachránit potřebujeme. Nebo že je záchrana vůbec možná.
Tak poslušnost Boží vůli přivádí do bezpečí

a pokoje. Nejen pocitového, ale zejména
objektivního bezpečí a pokoje. „Bezpečí“ pak
je dalším z významů toho řeckého sótéria - spasení. Proto jsou lidé pro tuto širokou „spásu“
ochotni překračovat své vlastní stíny. Pomáhat
cizím a utiskovaným ve svém okolí i na druhém
konci světa. Protože poslouchají Boha, který
uvádí do bezpečí. Protože vede bezpečím, vede
bezpečně. Ačkoli tato cesta klidně může vést
bičováním, odmítnutím, nenávistí, nepochopením a smrtí na kříži. Jako tomu bylo i v životě
apoštola Petra. I jeho mistra - Krista.
Ale Bůh za to žádá něco od člověka. Pokud
má jeho milostivá ruka zůstat nablízku. Žádá
ochranu utiskovaných, přijetí a pomoc těm,
které společnost lokální nebo vzdálená geograficky i v čase vytlačila na svůj okraj nebo
rovnou za něj. Ať už pro odlišnou barvu kůže,
kulturu, náboženské způsoby nebo jen chudobu. Hospodin žádá spravedlnost a absolutní,
nezkorumpovanou (= nepokřivenou) rovnost
všech bez výjimky. Jinak Bůh svou milosrdnou
ruku stahuje zpět. Ale to poznal každý člověk
mnohokrát, stejně jako každé společenství
i společnost. Hospodin tedy nežádá nic pro
sebe. Co žádá je opět jen pro dobro lidí.
Člověk prochází mnohým zármutkem, mnohými zkouškami a mnohými selháními vlastními i bližních. I to Petr připomněl, neboť věděl stejně dobře jako my, že nežijeme ve světě
plném lidí věrných
Z toho
ý Bohu. A připomněl:
p

se radujte. Radujte se, že víte o možnosti dokonalého života, ačkoli si po ní lidé sami často
a rádi šlapou. Ačkoli po ní lidé často a rádi
šlapou jiným. Petr to navíc připomínal v době
krutého pronásledování křesťanů. V době, kdy
jen za rybičku na dveřích, základní symbol
křesťanství, byli křesťané popravováni. Předhozením lvům v cirku. Tak následujme první
křesťany, v našich nepředstavitelně snazších
situacích: Radujme se, že víme o možnosti
dokonalého života i prostředcích k němu. Radujme se, že jsou dosažitelné každému a jsou
nabídnuty každému bez výjimky. Radujme
se, že žádný člověk je nemůže pokřivit ani
pošpinit. Radujme se a jásejme, že nemusíme
skrývat svá provinění a své hříchy ani sami
před sebou. Protože z nich vždy existuje také
dobrá a životodárná cesta ven. Radujme se,
že Hospodin žádá za své dary něco nazpátek.
Aby neměl důvod stahovat svou ruku zpět.
Vždyť i Boží požadavky a nároky jsou pro
lidské dobro.
Radujme se a jásejme, i když Bůh vzdaluje
svou milostivou ruku. I když přicházejí situace
a doby obtížné. Někdy i zkoušky. Protože právě
skrze ně člověk překračuje sám sebe. Skrze
zkoušky, obtížné časy člověk překračuje své
obrazy o Bohu. Své obrazy o světě. A zejména
své obrazy o sobě.
Amen.

(Dan Páleník, kázání 29. dubna 2018)

SSetkání s milým hostem
V sobotu 21. dubna přijela na pozvání do našeho sboru známá socioložka
žk PhD
PhDr. Jiři
Jiřina Šikl
Šiklová,
á CSC
CSC. Ú
Ústřední
tř d í té
téma kkrátké
átké přednášky
ř d ášk a následné
á l d é besedy
b d
bylo „Češi a jejich pozice v Evropě“, ale hovor se pochopitelně stočil i jinam. Jiřina Šiklová toho opravdu prožila hodně a má posluchačům co rozdávat.
V debatě jsme pokračovali po společném obědě i na farské zahradě.
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Hostům se u nás líbilo

Blahopřání jubilantce

V neděli 8. dubna oslavila sestra Ing. Jana Spodniaková významné
životní jubileum. Protože byla malinko churavá, vypravila se za ní
domů po dopoledních bohoslužbách sborová delegace. Boží poselství
na další cestu životem oslavenkyni připravila a přednesla ses. kurátorka Věra Grögerová, květinu předal br. farář Dan Páleník a k blahopřání se připojil i soused br. Pavel Jirsák.

V sobotu 20. ledna odpoledne byli našimi hosty farníci ze
sousedního Altenbergu a okolí.
Staršovstva devíti evangelických
sborů se sešla v hotelu Panorama v Teplicích a projevila
přání setkat se s námi. Rádi jsme
vyhověli. V modlitebně jsme si

společně zazpívali, přijali svátost
Večeře Páně, kterou vysluhovali faráři David Keller a Dan
Páleník, dostalo se nám požehnání na cestu a na závěr jsme se
sešli v presbyterně u kávy a čaje.
Společenství to bylo příjemné
a srdečné. Máme nové přátele.

Jak se připravuje pravá eritrejská káva
S tím se mohli seznámit účastníci dalšího setkání
projektu DOMA (Diakonie Otvírá Možnosti Azylantům)
u nás v presbyterně.
Tradiční obřad předvedla
mladá žena z Eritrey, která nyní
žije v Teplicích. Káva se musí
nejdříve upražit, semlít a několikrát uvařit. Prostorem se nese
nejen aroma připravované kávy,
ale i voňavých kamenů, které
jsou součástí rituálu. Káva se
pije ve třech chodech z malých
kalíšků, bez cukru a mléka,
od nejsilnější k nejslabší. Eritrejci sedí při obřadu na zemi,
nejraději venku, ke kávě přikusují chléb, jehož těsto nepečou,
ale vaří. Setkání byly přítomny

také Bc. Alena Fendrychová, metodička projektu DOMA a také
Bc. Suzana Vukadinovičová,
která má na starosti Ústecký

kraj. Hovor se točil právě kolem
integrace uprchlíků ze zemí
zmítaných válkou a nepokoji,
ale nejen kolem ní…
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Z výročního sborového shromáždění Česko
V neděli 18. března hned po bohoslužbách začalo výroční sborové shromáždění ČCE v Teplicích. U mikrofonu se postupně vystřídali br. farář Dan Páleník, kurátorka sboru Věra Grögerová, hospodář br. Milan Jancyk, pokladní ses.
Růžena Jancyková a revizní zprávu přednesla ses. Jana Zahradníková. Do rozpravy k předneseným zprávám se mohli
přihlásit všichni přítomní členové, opakovaně toho využil br. Roman Gaudyn. Ekonomicky jsme si vloni vedli velmi
dobře, rozpočet pro rok 2018 je naplánován jako vyrovnaný.

Dan Páleník: Zpráva o životě sboru v roce 2017
Bohoslužby: + doprovody: V roce 2017 se uskutečnilo 55 bohoslužeb. Průměrná účast byla kolem
32 účastníků, což je po prvním nárůstu za 15 let
v r. 2016 mírný pokles - důvody zazní v závěru
v návaznosti na listopadové dění loňského roku.
Na varhany nás doprovázela sestra Raková 25x, sestra Skalická - 18x a profesor Valta - 8x.
Bohoslužby s kytarovým doprovodem z ruky
br. faráře probělhy - 2x. Doprovázela nás také
sestra Hyťhová - 2x.
Eucharistie byla vysluhována 13x. Průměrná
účast při ní byla asi 23.
Nedělní škola proběhla asi 15x průměrně s jedním dítětem.
Nové písně: Sbor se naučil tři nové písně - EZ614,
639, 289.
Administrace: V loňském roce dostal farář
za úkol administrovat sbor v Chotiněvsi a k němu
patřící kazatelskou stanici v Úštěku. Vzhledem
k dojezdové vzdálenosti se toto projevilo zejména
na nižším počtu návštěv. Kvůli vzdálenosti šlo pouze o administraci v nejmenším možném rozsahu.
Biblické hodiny: Uskutečnilo se 40 biblických hodin. V r. 2017 jsme na nich promýšleli
evangelium podle Marka, Desatero a začali první
kapitoly knihy Gn. Průměrná účast byla mezi
deseti a dvanácti. Společenství bylo i nadále
multigeneračním.
Děti: Děti se v týdnu na půdě sboru sešly 40x
v průměrném počtu mezi čtyřmi a pěti dětmi.
Procházíme společně základní biblické příběhy,
zpíváme písně, modlíme se a hrajeme si. O adventu
děti nacvičovaly, a poté také sboru zahrály, svou
vánoční hru (Rozmluva s kaprem), té se zúčastnilo
asi sedm dětí.
Uskutečnil se jeden dětský tábor a víkend pro děti
ve spolupráci s třebenickým sborem. Na víkendu
bylo asi 20 dětí, na táboře podobně.
Jednou měsíčně farář přicházel do MŠ Fráni
Šrámka na vyprávění biblických příběhů. Tyto
děti pak u nás loni neměly tradiční vánoční besídku z důvodu žloutenkové karantény.
Konfirmační příprava: Pokračuje příprava
ke konfirmaci Elišky Zahradníkové. Loni jsme se
sešli 32x, příprava pokračuje i nadále.
„Střední generace“ - Pátečníci: se sešla 20x,
průměrná účast byla kolem 6. Scházeli jsme se nad
prorockými spisy, komparativní praktickou teologií
(různým i shodným křesťanských denominací), několika „single“ tématy (Henoch, Jan Křtitel+křest)
písněmi, modlitbami a rozhovory o všem možném.
Muži: Se sešli 10x v průměrném počtu mezi deseti
a dvanácti účastníky.
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Svatby, pohřby, křty: Farář vykonal dvě církevní
svatby mimo půdu sboru. Uskutečnila se také jedna
církevní svatba na půdě sboru (Věra Jirsáková
a Martin Hrdlička).
Na půdě sboru se uskutečnily 4 církevní pohřby:
Rozloučili jsme se s Martou Matějkovou, Evou
Rendlovou, Jaroslavou Žaloudkovou a Máriou
Andrišovou. Uskutečnila se také jedna vzpomínka při obvyklých nedělních bohoslužbách - šlo
o rozloučení s Miladou Sládkovou. V uplynulém
roce proběhl také jeden křest: Byl pokřtěn Richard
Müller.
Setkání žen: Vloni se konalo jednou na téma
Krizové intervence.
Katechumenát: Pokračovala příprava ke křtu
obou katechumenů (Richarda Müllera a Nikol
Pospíchalové).
Návštěvy: Uskutečnila se řada návštěv, dopočítal
jsem se asi 20. Šlo o návštěvy nejen seniorů doma či
v pečujících institucích, ale také členů sboru střední
generace pravidelně přicházejících i těch na okraji
sboru.
Pastýřské rozhovory: Došlo také na zhruba 55
pastýřských rozhovorů. O pastýřské doprovázení
žádali členi i nečleni sboru od generace mladé až
po tu nejstarší.
Ekumena: Uskutečnil se tradiční Alianční týden
modliteb. Ve spojení zejména s Římskokatolickou
církví se také konala Noc kostelů. Náš sbor několikrát navštívili vězni spolu s vězeňským kaplanem
Michaelem Martinkem.
V loňském roce se spojilo setkávání třicátníků
evangelických a římskokatolických. Sešli jsme se asi
16x při průměrné účasti kolem desíti.

Staršovstvo se sešlo desetkrát v roce, tedy pravidelně jednou měsíčně s výjimkou měsíců letních.
Projednávalo všechno možné od záležitostí správních, přes pravidelný sborový život až po jednorázové akce. Z jedenácti presbyterů byl průměrný
počet přítomných osm.
Jednorázové akce: Uskutečnil se Den dětí v závěru června, dětí přišlo pět. Konalo se také tradiční
vzpomínkové shromáždění k 17. listopadu. Sbor
uspořádal dva benefiční koncerty. Uskutečnilo se
i tradiční setkání u pomníku Milady Horákové
a adventní dění v obvyklé formě.
Ostatní: V loňském roce byla zahájena spolupráce
se sousedícím skautským oddílem. Skauti výměnou sekají trávu na vzdálenější části zahrady.
V loňském roce se sbor zapojil také do sbírky
oblečení pro potřebné skrze středisko Diakonie
v Broumově nebo Charitu. Sbírka i nadále trvá,
avšak v současnosti výhradně pro dětské oblečení.
Začali jsme se také sbližovat s německým sborem
v Altenbergu. Pokračuje také přátelství se sborem
v Muldě/Helbigsdorfu.
Pokračuje, zdá se zdárně, také projekt DOMA.
Hledání faráře: Současnému faráři končí povolací listina 5. září 2018. Staršovstvo hledá nového faráře, již čtvrtého za posledních 21 let. Staršovstvo se
rozhodlo sdělit sboru tuto informaci 19. listopadu
2017, ačkoli farář varoval před formou i zvoleným
datem (viz zápis z jednání staršovstva 12. 11. 2017).
Dobrá rada bohužel nebyla následována. V reakci
na zvolený termín i formu podalo ještě ten den či
v průběhu následujícího týdne žádost o přesun členství či jeho zrušení 13 členů sboru. Data přestupu či
zrušení si zvolili mezi daty 1. dubna 2018 a 5. září
2018. (Poznámka redakce: Tuto skutečnost zpochybnil v rozpravě člen sboru br. Roman Gaudyn,
vzhledem k letopočtu nepatří do zprávy za rok 2017,
a proto měla být ze zprávy vyjmuta.) Většina jich
také přestala s koncem kalendářního roku platit salár.
Většina z nich mezi nás od listopadu již na bohoslužby nepřichází - zde je příčina toho mírně sníženého
(o cca jednoho za celoroční průměr) průměrného
počtu účastníků na bohoslužbách. Hledání faráře je
zatím bezvýsledné, sbor a zejména staršovstvo, se tak
připravuje na období administrace. Závěrem dodám,
že ve stejném období školního roku 2017/2018
nalezly kazatele sbory v Roudnici n. L. a v Ústí n. L.
Na návrh vzešlý z rozpravy na VSS 18. 3. 2018
dodávám, že evidence členů sboru podléhá
stejnojmenné části CZŘ, zejm. bodu 10. a 11.
(přístup k evidenci má pouze farář/jáhen a kurátor
+ evidence není veřejně přístupná a nesmí být
zveřejňována).

skobratrské církve evangelické v Teplicích
Zpráva kurátorky Věry Grögerové o životě sboru
Ř 12,12: Z naděje se radujte, v soužení
buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Bratři a sestry,
od minulého výročního shromáždění uplynul
opět rok, a tak si připomeňme, co všechno jsme
ve sboru prožili. Z milosti Boží toho nebylo
málo.
Co už patří k tradičním sborovým shromážděním? Každoročně se náš sbor zapojuje
do Aliančního týdne modliteb na začátku ledna.
Kromě nedělních bohoslužeb se konají v týdnu
biblické hodiny a 2 x měsíčně Pátečníci. Pravidelně 1 x za měsíc se scházejí ekumenicky muži,
2 x do roka ženy s celodenním programem.
Na pomoc postiženým dětem se uskutečnily
2 benefiční koncerty a budeme v nich i nadále
pokračovat. Úspěšné byly i sbírky pro Diakonii
Broumov (dostali jsme děkovný dopis) a výborná akce – dobročinný bazar kabelek pro 3 konkrétní rodiny s postiženými dětmi, do kterého se
zapojil i náš sbor.
Sbor nezapomíná ani na důležité historické události: Vždy 27. června pokládají zástupci sboru
kytici k pomníku dr. Milady Horákové,
17. listopadu se v našem kostele koná vzpomínkové shromáždění s hostem a s výstavou
fotografií Miroslava Rady, přímého účastníka
ekologických demonstrací v Teplicích v roce
1989. Projekt ČCE a evropských fondů DOMA
zahájil činnosti v našem sboru (11. 4. 2017).
Ženám s dětmi ze Sýrie, Eritrey a Afghanistanu
se u nás líbilo, připravuje se již čtvrté setkání.
Svátost křtu přijal Richard Müller a stal se tak
novým členem našeho sboru. Je pravidelným
účastníkem biblických hodin. Svatby byly 3:
Hana Jirsáková a Tomáš Ryšavý byli 1. července
oddáni v Nosislavi, br. farář Dan Páleník a Dana
Kroupová 12. srpna v Poděbradech a Věra Jirsáková a Martin Hrdlička 16. září v našem kostele
v Teplicích. Všem třem párům vyprošujeme Boží
vedení a požehnání.
Bohužel, vloni jsme se sešli 4 x k smutečnímu
shromáždění – rozloučili jsme se v březnu se
sestrou Matějkovou, v září se sestrami Sládkovou
a Andrišovou a v prosinci se sestrou Žaloudkovou, v Mělníku se konal pohřeb sestry Emilie
Kozákové, matky naší sestry Vondráčkové a sestry Dany Opočenské, kde byl náš sbor zastoupen.
K radostným chvílím v rámci sborových ohlášení patří předání gratulace a kytičky našim jubiantům: ses. Lydie Jancyková 90 let, stálá účastnice
bohoslužeb díky rodině, ses. Eva Kratochvílová,
90 let – návštěva v rodině, ses. Jana Tejkalová,
85 let – návštěva v Krabčicích, ses. Hana Kábová
a Věra Grögerová, 80 let, dr. Vlasta Kittlerová, 75
let a br. Milan Jancyk, 60 let. Všem jubilantům
vyprošujeme Boží blízkost a požehnání!

Přeshraniční přátelství se sborem v Muldě
a Helbigsdorfu trvá, 10. září jsme se zúčastnili
sborového dne, na který jsme byli pozváni. Nově
projevuje zájem o spolupráci evangelický sbor
v Altenbergu.
Stavební práce pokračovaly i v loňském roce.
Fara dostala novou fasádu i ze strany zahrady,
opět díky bratřím Jirsákovi a Jancykovi. Do jarního úklidu zahrady, kostela a celého suterénu se
zapojili všichni, kdo jen trochu mohli.
Loni se už po sedmé konala v našem sboru Noc
kostelů. Postupně zde vystoupily čtyři pěvecké
sbory: Krušnohorský, Brixiho, Duchcovský
a Dívčí. Náš kostel uvítal přes 200 návštěvníků.
Dlouholetou tradicí sboru se stala letní cyklodovolená. Slouží nejen k upevnění zdraví, ale
i k utužení vzájemných vztahů a pozvání krás
naší vlasti.
Příprava na loňský advent začala včas, a tak už
při první adventní neděli během bohoslužeb
zpíval dětský pěvecký sbor Legato u krásně
ozdobeného vánočního stromu. O druhé adventní neděli odpoledne vystoupil Krušnohorský
pěvecký sbor a jeho koncert prokládal br. farář
Páleník čtením z Písma. Po zdařilém vystoupení
se konalo příjemné posezení v presbyterně s pohoštěním a vánočním punčem. Třetí adventní
neděle patřila tradičně manželům Evě a Janu
Valtovým a jejich hostům ze ZUŠ Dubí a teplické
konzervatoře. Vánoční hru mládeže, poslední
i podle názvu The End, jsme zhlédli v sobotu 23.
12. Děkujeme Vítku Vondráčkovi nejen za tuto
poslední hru, ale i za všechny předchozí, za to, že
jako autor a režisér v jedné osobě dokázal porůznu rozptýlené mládežníky svolat a nadchnout.
Mládeži, děkujeme vám, budete nám chybět.
Přejeme, aby se vám ve studiu i v práci dařilo.
Poslední adventní neděle 24. 12. 2018 naplnili
ti nejmladší. Br. farář Páleník s nimi nastudoval

vánoční hru Rozmluva s kaprem na motivy
stejnojmenné povídky Ludvíka Aškenazyho.
Na úvod zahrála na flétnu Maruška Zahradníková. Zaslouženou odměnu našli všichni účinkující
pod vánočním stromem.
Všechny události sborového života věrně zaznamenává ses. Richterová ve Sborových ozvěnách.
Za to jsme jí všichni nesmírně vděční. Ale to
není všechno. Kromě zápisů ze schůzí staršovstva se ještě výrazně angažuje při podávání
žádostí o finanční příspěvky, například na nový
kotel pro faru (4/17) z Jeronýmovy jednoty či
na tisk a propagaci sborových akcí pro veřejnost
pro rok 2018 z Fondu Ústeckého kraje. Všimli
jste si, že máme v presbyterně na židlích nové
sedáky? I to je zásluha ses. Richterové. A ještě se
každou neděli po bohoslužbách stará o podávání
kávy a čaje… Laďko, děkujeme!
A v řadě těch, kterým jsme jako sbor vděční, jsou
další: bratři M. Jancyk, P. Jirsák, Vl. Vondráček,
kteří si poradí úplně se vším, sestry R. Jancyková
a L. Jirsáková jako pokladní a účetní, ses. Šuleková
obstarává nejen úklid, br. Roman Gaudyn jako
osvědčený organizátor (Chlapi, Den dětí ap.),
varhaníci ses. V. Raková, Š. Skalická a J. Valta. Staršovstvo je vděčné celému sboru za jeho obětavost.
Děkuji bratru faráři Danu Páleníkovi za jeho
pečlivě připravovaná kázání a biblické hodiny.
Jen lituji, že během jeho působení v Teplicích se
nepodařilo vyladit vztahy se staršovstvem. Farář
a staršovstvo totiž musí tvořit tým lidí, kteří
se navzájem podporují a povzbuzují, kterým
jde o společnou věc. Už na prosincové schůzi
staršovstva 2016 se br. farář vyjádřil ve svém
hodnocení práce presbyterů velmi kriticky, což
vyvolalo bouřlivou reakci. Proto jsme se sešli
na mimořádné schůzi staršovstva, abychom
si sporné otázky ujasnili. A tak, po bedlivém
zvážení situace, se staršovstvo s br. farářem
shodlo na moudrém řešení. Po uplynutí tříleté
platnosti povolací listiny (6. 9. 2015 – 5. 9. 2018)
budeme hledat pro teplický sbor nového faráře.
Br. f. Páleník měl být v Teplicích z rozhodnutí SR
volen jen na dva roky. S pomocí br. J. Opočenského jsme si vymohli volbu na tři roky. Takže
6. 9. 2015 proběhla volba a povolací listina platí
do 5. 9. 2018.
Byly podány inzeráty (Český bratr, evangnet
ČCE), rozeslány dopisy potenciálním kandidátům, jednáno se seniorátním výborem. SV
vykonal 11. 3. 2018 vizitaci v našem sboru a ocenil smírné řešení situace teplického staršovstva.
Staly se chyby na obou stranách, kéž budou pro
obě strany poučením.
Pamatujme na slova apoštola Pavla, patří i nám:
Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní,
odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu
odpustil vám (Ef 4,32).
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Milan Jancyk:

Hospodárská zpráva za rok 2017
Milé sestry a bratři,
v loňském roce se pokračovalo
na rekonstrukci fary sboru těmito
pracemi:
1. Na zadní straně fary bylo postaveno lešení – dodavatelsky.
2. Byl odstraněn okap včetně
svodu a byl nahrazen okapem
a svodem titanozinkovým, svaření
a instalaci provedla specializovaná firma.
3. Odstraněny byly zbytky břečťanu a následně obroušena fasáda
rozbrušovačkou, jako jediná
možnost odstranění této popínavé
dřeviny.
4. Přidělání folie na nová okna,
a omytí fasády tlakovou vodou.
5. Oprava oprýskané omítky a nátěr fasády penetračním roztokem.
6. Dvojitý nátěr fasády silikátovou
barvou.
7. Nátěr fasády vedlejšího domu
stejnou barvou s jejich fasádou
včetně instalace zábradlí balkonu.
8. Demontáž lešení.
Tato část oprav nás stála
23 142,50 Kč a bylo odpracováno
189 hodin náročné práce převážně bratry Jirsákem, Jancykem
a jednu sobotu také br. Vl. Vondráčkem.
Na jaře proběhl pravidelný
každoroční úklid zahrady. Ten
měl tentokrát velké pokračování
v průběhu celého léta až do září,
kdy vdával na naší zahradě

6

dceru Věru br. Jirsák. Připravil
zahradu, prořezal dřeviny, postavil houpačku, vyčistil okapové
žlaby garáže. Odborné prořezání
ořešáku provedl br. Ryšavý, zeť
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br. Jirsáka, a tuto práci věnovali
spolu s manželkou Hankou našemu sboru. K dokončení velkých
úprav zahrady proběhla též akce
odvozu prořezaných dřevin br.

Jirsákem, Jancykem a Vondráčkem. Pravidelné sekání zahrady
v průběhu roku prováděla opět
rodina Gaudynova.
Došlo také k úpravám a instalacím regálů a skříněk v prostorách
kostelnického bytu např. ze staré
farské kuchyně, k vymalování
skládku u kuchyňky a k dalším
drobnějším opravám záchodů,
zámku vrat apod. Vše opět zajistil
a provedl br. Pavel Jirsák. Jedná
se o mnoho hodin pečlivé práce,
za kterou mu patří ohromné
díky nás všech. Bez něho by naše
společné prostory tak krásně
nefungovaly. Ve všech prostorách
kostela proběhl také jarní velký
úklid včetně pastování a leštění
podlahy v modlitebně apod.
Poděkování patří všem, kteří
pomáhají při všech akcích.
Velké díky.
V letošním roce snad dokončíme
isolaci suterénu, dále pak vybourání starých betonových chodníků
na přední zahradě a nahradíme
chodníky novými a dokončíme
spodní část fasády fary.
Od JJ jsme na naši žádost dostali
prostředky na výměnu plynového
kotle fary, také tuto akci chceme
uskutečnit.
Všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojí do realizace plánovaných akcí včetně opětného
velkého jarního úklidu kostelní
zahrady a dalších prací, přeji hodně sil, trpělivosti a Božího vedení.

Ekuchlapi se blíží ke stovce

Název článečku je zvláštní. Ano, je to zvláštní stejně tak,
jako je zvláštní, že ekumenické chlapské setkání směřuje
ke stému sejití, které by se mělo uskutečnit v červnu tohoto zajímavého roku na „100“.
Ne, není to zvláštní, ale požehnané. Bez Božího požehnání bychom
se nemohli scházet již jedenáctým
rokem každý „neprázdninový“
měsíc. Bez Božího požehnání by
nemohli sedět kolem stolu bratři
z různých církví i s těmi, kteří
do žádného církevního společenství nepatří. Není zde žádný rozdíl.
Možná pouze věkový, a to je dobře.
Je zde rozdíl krásných šedesáti let.
Od 21 do 81. Věříme, že i z toho se
Bůh raduje.

Dvě poslední setkání byla „promítací“. V březnu jsme si tematicky
připomněli největší křesťanský
svátek v roce a promítli si hudební
ekumenické vystoupení, které bylo
připraveno před 20 lety v úzké
spolupráci mládežníků a dospělých
členů Církve bratrské a teplických
mladých katolíků. Název tohoto
hraného muzikálu byl U Křižování
a někteří přímí účastnici, konkrétně
Jiří Bidrman a Roman Gaudyn byli
přítomní i na našem promítání.

Zatím poslední 98. setkání se uskutečnilo v pátek 13. dubna, a to jsme
putovali pouští v „zemi zaslíbené“.
Se svými zážitky podpořenými
fotografiemi se s námi podělil
Milan Pekárek. Jeho druhá návštěva
Izraele se přemístila do pouště, kudy
účastnící této cesty putovali pěšky
do Jeruzaléma. Byl to pro ně takový
zážitek, že si Milan nechce omýt ani
pouštní prach ze svých putovních
bot. Cesta probíhá vždy od neděle do neděle. Smyslem tohoto
časového harmonogramu je, aby
cesta vrcholila třídenním pobytem v Jeruzalémě (pátek – neděle)
zakončeným mší sv. v brzkém nedělním ránu v Chrámu Božího hrobu.

Cestu lze rozdělit na tři části. První
část představuje putování Judskými
horami do Ein Karem. Druhou část
představuje putování napříč Judskou
pouští z Jordánského údolí vzhůru
do Jeruzaléma. A třetí část je tvořena
samotným pobytem v Jeruzalémě.
Pro dobrodružné povahy odkaz
https://www.ckkrizek.cz/. Případné
info podá Milan Pekárek.
Závěrem bychom chtěli požádat
o vaše modlitby, které by měly směřovat k požehnání pro další chlapská
ekumenická setkání i v dalších letech.
Bez Boží podpory by toto společenství nemohlo fungovat. Naše setkávání jsou také jednou velkou poutí.
Foto a text: Roman Gaudyn

Na výletě s Humboldtem
Jarní ekumenické setkání žen i mužů jsme po společném obědě zakončili výletem turistickým vláčkem Humboldt na Doubravskou horu, odkud
dk d jje př
překrásřekkráás
ný výhled na panorama Krušných hor a rozkvetlé Teplice. Zkuste to také, Humboldt jezdí každý den v celou hodinu od OC Galerie.
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P OZ V Á N Í
● úterý 16.30 hodin ........................................ biblická hodina
● středa 15.00 hodin ............................................ setkání dětí
● středa 16.20 hodin ..........................příprava ke konﬁrmaci
● pátek 19 hodin .(2 x měsíčně) - střední generace (Pátečníci)
● pátek 19 hodin ..................... (1 x měsíčně) - setkání mužů
● neděle 9.30 hodin .................. bohoslužby a nedělní škola

Máte-li možnost, sledujte dění ve sboru ČCE také na internetu:

www.teplice.evangnet.cz
Sbor ČCE Teplice

Zveme k účasti na bohoslužbách
i dalších setkáních
sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích,
J. V. Sládka 2006/16
Kancelář sboru ČCE v Teplicích,
mobil br. farář Mgr. Dan Páleník 737 437 107
č. ú. 2100220448/2010

V presbyterně to žije po celý rok

Zveme vás na Noc kostelů
V kostele Českobratrské církve evangelické
v Teplicích, J. V. Sládka 16 můžete o Noci kostelů
v pátek 25. května nejen rozjímat, hovořit
s farářem a presbytery, ale poslechnout si
i tři krásné koncerty:
 v 18 hodin vystoupí Duchcovský pěvecký sbor
 v 19 hodin Krušnohorský pěvecký sbor
 ve 20 hodin Brixiho komorní sbor
K vidění bude bohoslužebné náčiní a další insignie
Českobratrské církve evangelické, která letos slaví
100 let od svého vzniku.
Vždy v neděli po bohoslužbách se scházíme v naší presbyterně k posezení
a popovídání u kávy a čaje. A vždy bývá veselo a panuje přátelská atmosféra. Kromě toho se zde pravidelně konají biblické hodiny, setkání dětí,
zpěváků, tzv. pátečníků, mužů, probíhá zde i konfirmační příprava a čas
od času se tu scházíme se zajímavými hosty. Zkrátka v naší presbyterně to
žije. Na jaře i v létě je nám k dispozici i velká farská zahrada.

Na setkání se těší
staršovstvo ČCE v Teplicích

Projekt podporuje

Redakce děkuje všem dopisovatelům, kteří se podíleli na přípravě vydání. Toto číslo vyšlo za laskavé podpory akciové společnosti Severočeský METROPOL,
grafická úprava: Jiří Vondráček. Příspěvky zasílejte na adresu metropol1@seznam.cz nebo předejte s. Richterové. Tisk: Jiří Bartoš – SLON, Ústí n. L.
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