Velikonoční sborový dopis
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích

Kdo uvěří naší zprávě?
Nad kým se zjeví paže Hospodinova?
Vyrostl před ním jako proutek …
Byl v opovržení …
Byly to však naše nemoci, jež nesl …
Byl trápen a pokořil se …
Byl zadržen a vzat na soud …
Byl mu dán hrob se svévolníky …
… položil svůj život v oběť za vinu …
… jejich nepravosti on na sebe vezme …
ON nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl
místo nevěrných.
(Vybrané věty z Izaiáše 53)

Význam Velikonoc
Většina křesťanů ví, že Velikonoce jsou nejdůležitějším dnem celého
církevního roku. Každá další neděle se točí kolem Velikonoc. Proto je každá
neděle někdy označována jako „malé-Velikonoce“.
Velikonoce jsou především dnem, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Bible
říká, že „byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění.“
(Římanům 4,25). To co udělal Ježíš pro nás, můžeme srovnat s tím, co děláme,
když jdeme nakupovat do obchodu. Zaplatíme tolik, kolik dlužíme. To je CENA
za naše zboží. To je PLATBA, kterou vykonávame. Až když zaplatíme
dostaneme naše zboží.
Ježíš zemřel na kříži. Jeho utrpení, smrt a prolévání Jeho nevinné krve
byla PLATBA za všechny naše hříchy. Protože Ježíš zaplatil za nás, za naše
hříchy, my platit nemusíme. Neexistuje nic, čím bychom mohli zaplatit. Ježíš to
udělal z lásky za nás, pro nás.
Třetího dne vstal z mrtvých a Jeho vzkříšení bylo Boží cestou. Platil svým
životem. Jinými slovy, vzkříšení Ježíše z mrtvých je naší ZÁCHRANOU. Ježíš
vykoupil (koupil nás zpět) od našeho hříchu, od smrti a od moci ďábla. Díky této
platbě, kterou pro nás Ježíš učinil, nás Bůh „ospravedlní“. Odpuštení přichází
skrze smrt Ježíše Krista. A to vše znamená mít jistotu věčného života: „Kdo v
Něho věří, nezahyne, ale má věčný život“ (Jan 3,16). Není divu, že Velikonoce pro
křesťana tolik znamenají. Je to náš den vítězství. Velikonoce jsou také

symbolem nového života. Jako věřící v Ježíše máme nový život. Je to život, v
němž žijeme vírou v Něho, v Toho, kdo nás miloval a dal se za nás.
Jádrem velikonočního poselství je smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Ježíš
zemřel, aby byl s námi v naší bolesti, v našem smutku, v naší zlomenosti. Ježíš
vstal, aby učinil všechno nové a to zahrnuje i nás.
Pokojné velikonoční svátky Vám jménem staršovstva sboru přejí farář Martin
Bánoci a kurátorka Věra Grögerová.

Stalo se ve sboru











Na začátku nového roku 2019 proběhl i v našem sboru ČCE Alianční týden
modliteb, který nesl název: Modlitby v polarizované době.
V lednu se uskutečnila slavnost zvaná – Instalace. Do sboru byl instalován
nový farář Martin Bánoci.
Vyslechli jsme si neobyčejný skutečný příběh čtyřiadvacetiletého uprchlíka
z Íránu - Saeeda Hamdana
Byly jsme na seniorátním výletě na Milešovce
Navštívili jsme spřátelený sbor v Altenbergu
Zkolaudovali jsme faru, kde se nás najednou vešlo 33 lidí, a uvařili jsme si
brynzové halušky
Promítli jsme si kurdský film ZER, za který je režisér v Turecku odsouzen
na 15 let vězení
Na bohoslužbách jsme se společně rozloučili ze sestrou Hulhovou
Vykonali jsme celo-sborovou brigádu na zahradě
A proběhl první ročník šachového turnaje pro amatéry

Jak vidím život faráře
V službě faráře je důležité připomenout, že je pastýřem ovcí jemu svěřených.
Cílem jeho péče je sloužit křesťanům k tomu, aby mohli žít z potěšení, o kterém
mluví Heidelberský katechismus ve své první otázce: „Co je tvým potěšením v
životě i ve smrti?“ Pastýřská péče pomáhá křesťanovi, aby v tom vyznání setrval
až do smrti. Takový je podle Kalvína úkol těch, kteří v církvi vyučují: „Nejsou
ustanovení proto, aby během jednoho dne či měsíce přivedli lidi k víře v Krista, ale
hlavně proto, aby započatou víru přivedli k plnosti a k dokonalosti.“
Kázání a pastýřská péče jdou jako ruka v ruce ve službě faráře. Pomáhají
člověku zakotvit život ve víře v Ježíše Krista a také v církvi. Pomáhají mu
podřizovat svůj život Kristu. Žít v poslušnosti Jeho vůle a očekávat Jeho příchod.
Právě tak, jak se Bůh sklonil ke člověku, má se sklánět i farář ve své službě lidem
jemu svěřeným. Právě tak, jak Ježíš přichází, tak má přicházet i farář k lidem v
rozhovorech.
Často se ptáme, kdy? Kdy je ten správný čas? Kdy je ten „kairos“ k
pastoračním rozhovorům? V 2. listě Tim. 4,2 čteme „vhod a nevhod“, ale důležité

je, aby farář, který ke člověku přichází, přihlížel na vhodnost situace. Pokud je
farář pastýřem, musí se učit hlavně od Pastýře pastýřů, teda od samotného Pána
Ježíše, který ukazuje, kdo je tím dobrým pastýřem, který neutíká, když přichází
nebezpečí, ale naopak se stává dveřmi, které nepřítele zastaví. Je to dobrá škola
pro každého pastýře, neboť nás učí méně soudit a více se dávat. On je ochoten se
dávat vždy znovu a znovu do služby nám, abychom byli zachráněni. Nepřichází na
svět, aby ho odsoudil, ale spasil. Proto je tak důležité učit se od Něho a ne soudit,
ale obětovat se pro svěřené lidí. Vždyť lidé, kteří v církvi žijí, nežijí pouze v
církevním sboru, ale většinu svého času tráví ve světě. Právě proto se
potřebujeme potěšovat, někdy napomínat, občas nějakou radu do života, prostě
pomáhat si ve víře.
Můžeme říci, že správný pastýř pomáhá lidem v jeho stádu být si navzájem
pomocí. Vždyť do Božího království patří na prvním místě ti, o kterých říká
Kristus v blahoslavenstvích: chudí, plačící, tiší, hladoví, žízniví po spravedlnosti
(Mt 5,1-11). V nich je přítomno Boží království, a proto k nim má směřovat i péče
faráře. Stejně je důležité nezapomínat na přímluvy a prosby za ně. Péče pastýře,
faráře, je velmi potřebná právě v krizových situacích, které vznikají v manželství,
v práci, ve vztahu ke světu, před smrtí. Ve víře v Krista se rozšiřuje oblast toho,
„co se mě bezprostředně týká“ (P.Tillich).
Zvěstování evangelia má velmi důležitou roli ve službě faráře. Příprava
kázání, vzdělávání, studium jsou velmi důležité a zabírají velkou část života. Boj,
zápas nad biblickým textem, nad zvěstí, kterou má farář přinést svým
posluchačům, zabírají hodně času. Být před Bohem na modlitbách v pokoře za lid
svěřený pastýři je velmi důležité. Ale také pastorační rozhovor může být
prostorem, kde kazatel vidí, zda Slovo padlo na úrodnu půdu, zda zvěst kázání k
posluchači došla, zda byla tlumočena tak, že posluchač mohl porozumět. To je
velká pomoc i pro přípravu kázání.
Základním místem, kde se projevuje služba faráře, je církevní sbor. Zde smí
člověk přijímat slovo, odpuštění, ospravedlnění. Zde se zúčastňuje večeře Páně,
zde přijme Slovo o smíření, o novém životě. Ale ze sboru se má šířit také vůně
Kristovy oběti a lásky všude kolem. V Jakubově listě čteme o návštěvách
nemocných (5,14), v pastoračních epištolách zase o tom, jak postupovat při
různých problémech v církvi. Péče faráře asi nejvíce vystihuje termín „paraklein“
= těšit, napomínat, povzbuzovat, nebo přivolat někoho na pomoc (Mt 8,5). Sluch
pastýře musí být vycvičený, aby takové volání slyšel a porozuměl i za
nezřetelnými slovy. I napomínání musí být vykonávané s láskou a musí být
podávané člověkem, který také sám napomenutí přijímá, který není pro sebe
poslední autoritou. Je podřízen v první řadě Pánu Ježíši, v němž poznal z Boží
milosti svého Spasitele, ale má u sebe bratra či sestru ve víře, od kterého sám
napomenutí přijímá. Stejně to je i s potěšováním. Potěšovat může jen ten, kdo

sám potěšení přijal (2K 1,4). Jinak bude jeho snaha marná a prázdná, jak to
vidíme u Jobových přátel (Job 16,2).
Pastorace se děje ve víře v Krista ukřižovaného i zmrtvýchvstalého a
především příchazejícího. Je nám den, co den dávaná velká milost, ze které
smíme žít na každý nový den.
Kalendář 2019
VELKÝ PÁTEK
bohoslužby
(pátek 19. dubna, 9:30)
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
bohoslužby s VP
(neděle 21. dubna, 8:00 - Duchcov, 9:30 - Teplice)
DEN SOUSEDSTVÍ
česko-německá ekumenická bohoslužba
(středa 1. května, 14:00 - Komáří vížka)
PŘEDNÁŠKA ABUBAKRA ABDELMAGIDA
súdánský politický vězeň
(neděle 12. května, 11:00)
JARNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
pro nevidomého Ondřeje Krejču
(neděle 19. května, 17:00)
NOC KOSTELŮ
zpívání v kostele
(pátek 24. května, 18:00)

Pravidelná setkání
Bohoslužby
Setkání dětí
Biblická hodina
Konfirmační

-

Nepravidelná setkání
Mládež (MKV)
EKM
EKŽ
Příběhy v MŠ FŠ

-

3% salár
za rok

DOMA NA ZAHRADĚ
festival hudby
(sobota 8. června, 14:00)

10 000,-Kč

HURÁ NA PRÁZDNINY
den pro děti i dospělé
(sobota, 22. června, 15:00)

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro děti od 6 – 14 let
(8. 7. – 12. 7. 2019 – Teplice)

Srdečně vás zve farní sbor Českobratrské
církve evangelické Teplice.

první pátek v měsíci
druhý pátek v měsíci
2x do roka
jednou za měsíc

Děkujeme všem, kdo přispíváte na provoz
sboru. Prosíme ty, kteří tak ještě neučinili, o
zaplacení saláru (ročního příspěvku člena na
provoz sboru).
Synod stanovuje odvod do Personálního fondu
za každé plně obsazené kazatelské místo pro
roky 2019 až 2020 takto:
- pro rok 2019 ve výši 129 000,- Kč
- pro rok 2020 ve výši 150 000,- Kč
Příjem za
měsíc:

CYKLO-VÝLET
nejenom sborový výlet na kolech
(20. 7. – 27. 7. 2019 – Nekoř)

neděle, 9:30
úterý, 16:00
úterý, 17:00
čtvrtek, 14:30

4% salár za
rok

5% salár za
rok

3 600,-Kč

4 800,-Kč

6 000,-Kč

12 000,-Kč

4 300,-Kč

5 700,-Kč

7 200,-Kč

15 000,-Kč

5 400,-Kč

7 200,-Kč

9 000,-Kč

20 000,-Kč

7 200,-Kč

9 600,-Kč

12 000,-Kč

25 000,-Kč

9 000,-Kč

12 000,-Kč

15 000,-Kč

30 000,-Kč

10 800,-Kč

14 400,-Kč

18 000,-Kč

Kontakt:
adresa:
email:
web:
telefon:
č. účtu:

J. V. Sládka 2006/16, Teplice 415 01
teplice@evangnet.cz
www.cceteplice.cz
722 695 008
2100220448/2010

