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OZVĚNY

Pokračování na 2. straně

Slova Písma Svatého, nad kterými 
se budeme zamýšlet, a která nám 
poslouží jako základ kázání, jsou 
zapsaná v evangeliu podle Matou-
še ve 28. kap., 5-6 verš. 

5 Anděl řekl ženám:  

„Vy se nebojte. Vím, že hledáte 

Ježíše, který byl ukřižován.  

6 Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. 

Pojďte se podívat na místo, kde 

ležel. (Mt 28, 5-6) 

Milí bratři, milé sestry 
v Pánu Ježíši Kristu.  
Velikonoce jsou nejenom nej-
starším křesťanským svátkem, ale 
zároveň jsou pro věřící tím nejvý-
znamnějším základem víry. Během 

těchto svátků si křesťané po celém 
světě připomínají události, které 
souvisí ze životem PJK a to: Cesta 
na Golgotu, bičování, výsměch, 
umučení, smrt a vzkříšení.  Dnes 
je ten den, kdy si připomínáme 
poslední událost, bez které by 
životy věřících neměly význam - 
vzkříšení. Jaké neobyčejně slovo, 
jaké neobvyklé, jak málo používa-
né. Co nám přináší a může přinést 
vzkříšení? Vzkříšení jako nový 
život, nová naděje do budoucnosti, 
něco, co je nabízeno každému 
z nás.  Ježíš Kristus vstal z mrtvých 
a to je událost zcela jedinečného 
a výjimečného rázu. To vše nám 
dosvědčují všichni čtyři evangelis-
té ve svých evangeliích. 
 Odehrál se zápas života ze smrtí. 

Ježíš Kristus, který byl mrtvý, 
překonal smrt a vstal k novému 
životu. Zrazený, zapřený, utýrány, 
umučený a ukřižovaný nezůstal 
v hrobě, ale byl vzkříšen z mrt-
vých. Jeho Otec měl s Ním jiné 
plány a Jeho vzkříšení se stalo naší 
záchranou.  
Zde se nám mnohým naskytne 
otázka: Co to je vlastně vzkříše-
ní? Bude to naděje nebo víra, že 
když zemřeme, už se nevrátíme 
do tohoto hříšného a člověkem 
zkaženého světa. Vzkříšení je 
vlastně vítězství, záchrana, do-
sáhnutí cíle. Neexistuje jiná cesta 
k věčnému životu - jedině vírou 
v živého Krista. 
Četli jsme, že k hrobu jako první 
šly ženy, aby pomazaly tělo. Když 

tam došly, zjistily, že hrob je prázd-
ný. Nevěděly, co si mají o tom 
myslet. Netušily, ani nevěřily, že 
Ježíš může být opět mezi živými.  
Když přišly k hrobu, nastalo velké 
zemětřesení, neboť anděl Páně 
sestoupil z nebe. Sestoupil proto, 
aby odvalil kámen, aby lidé mohli 
nahlédnout a přesvědčit se, že 
hrob je již prázdný. V hrobě už 
nikdo není. A to, co zaslíbil Bůh, 
i to, co Ježíš mnohokrát o sobě 
předpověděl se splnilo - Bůh vzkří-
sil svého Syna z mrtvých. Anděl 
sestoupil i proto, aby se na jedné 
straně lidé divili a měli strach, ale 
na druhé straně, aby věřili a přijali 
pravdu o vzkříšení. 

Nebojte se!Nebojte se!
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Dokončení z 1. strany

On byl Ten první, jediný a oprav-
du vzkříšený. Je to událost, která 
se udála v minulosti, ale nezůstala 
omezena na minulost.  
Zpráva o Ježíšově vzkříšení 
není jenom obyčejnou zprávou, 
kterou nám stačí přečíst nebo 
poslechnout si, ale je zapotřebí 
ji vzít na vědomí. Je to dynamic-
ká zpráva, plná síly, která nic 
nenechává při starém, ale dělá 
převratné změny. Kdyby Kristus 
nebyl vzkříšen a vše by skončilo 
jen smrtí, tak je naše víra marná, 
tak je naše doufání ve věčný život 
jen nesplněným snem.  
Podle evangelií byl Ježíš Kristus 
ukřižován, zemřel a třetího dne byl 
Jeho hrob nalezen prázdný, a proto 
je Kristus první, který byl opravdu 
vzkříšen. Nikdo z lidí nedokázal 
porazit smrt, jenom Syn Boží. On 
je Pánem i nad smrtí. To je ten 
důležitý základ pro naši víru, který 
představuje Krista jako svrchova-
ného.  Vzkříšením Ježíše nám Bůh 
otevřel budoucnost. Budoucnost, 

že jednou, když se naplní i náš 
čas, budeme s Ním v Království 
Nebeském.  
Věříme tomu bratři a sestry? Vě-
říme, že vzkříšením Pána Ježíše se 
i nám otevřela budoucnost? Že náš 
život má naději, dobrou perspekti-
vu, skutečnou hodnotu a smysl?  
Shromáždili jsme se, protože 
věříme, že i v temnotě složitých 
problémů tohoto světa, v temnotě 
zármutku a bolesti, které útočí 
na nás, nám Bůh vzkříšením Ježíše 
Krista otevírá dveře budoucnosti. 
Smrt, násilí a bezpráví, které se 
nyní jeví jakkoliv silné, nebudou 
mít poslední slovo. 
Velikonoce jsou radostnou zvěstí 
pro pohrdané, utlačované, vykořis-
ťované, pro lidi bez naděje, jejichž 
srdce je nejisté a také pro lidi, kteří 
pochybují.  Často se naše srdce po-
dobá zapečetěnému hrobu, kde je 
kámen, který sami nejsme schopni 
odvalit. Jediný, kdo to dokáže, je 
Hospodin. On může přinést světlo 
do našich životů. Nespravedlnost, 
bolest, zármutek, ale i naše osobní 
neúspěchy, prohry a selhání, to vše 

působí jako přivalený a zapečetěný 
kámen.  Brání, aby k nám proniklo 
radostné světlo evangelia - dobré 
zvěsti. Jenže tam, kde končí naše 
lidská možnost, ta Boží může začít. 
Když počítáme v našem životě 
pouze se svými schopnostmi, 
spoléháme na svou šikovnost, 
vědomost, či dobré známosti 
a nespoléháme se na Pána Boha, 
tak tehdy se naše vlastní "jistoty" 
zhroutí jako domeček z karet.  
Když se nedokážeme vzdát svého 
starého člověka a přijmout pravdu 
o vzkříšeném Kristu, pak náš život 
bude jen povrchní a prázdný. 
Vzkříšením Ježíše nám Hospodin 
i v temnotě našich problémů, 
bolestí a bezradnosti, otevírá lepší 
budoucnost. Dává nám věčnou 
naději - reálnou naději. Naději, 
na které můžeme pevně stát, jako 
dům na skále, který nepadne ani 
při bouřkách.  
Nejsou to jen prázdná slova, ale re-
álnost této naděje se potvrdila v to 
Velikonoční ráno, kdy nám jde 
Vzkříšený naproti. Naše naděje je 
v Ježíši Kristu a je to naděje, která 

nám stírá slzy, tiší neklid a bolest. 
Věříme, že jak byl vzkříšen Ježíš, 
tak Hospodin vzkřísí k věčnému 
životu ty, kteří Ho milují a důvě-
řují Mu.  Díky tomuto nejmoc-
nějšímu činu (vzkříšení), který se 
odehrál v dějinách lidstva, mohou 
být věřící vysvobozeni z hříchu. 
To vše smí být pravdou i v našich 
životech, že Velikonoce jsou dnem, 
který učinil Hospodin jen proto, 
aby nám dal naději na věčný život. 
A kdo přijímá zvěst Velikonoc, ten 
už nemusí žít v hrobce, za kame-
nem, ale má nový základ života, 
reálnou naději věčnosti a otevře-
nou budoucnost. Neboť Pán Bůh 
nás nenechal na pospas záhubě, 
ale nabídl nám východisko - skrze 
smrt a vzkříšení svého Syna. 
 Ten, který vstal z mrtvých, žije 
i dnes mezi námi. ON není nečin-
ný, ale působí v naší přítomnosti 
a v našem životě. Nemůžeme 
zůstat chladnými a lhostejnými 
vůči této pravdě, kterou Kristus 
vydobyl pro nás. Amen.

Martin Bánoci, 
Teplice, 21. 4. 2019

Nebojte se!

Škola hrou. O pomůcku na nedělní besídku pro děti se tentokrát 
postarali Martin Bánoci s Terezkou a Kubíkem. 

Rozloučení s Hanou Hulhovou
V neděli 24. března při bohoslužbách jsme se společně s rodinou rozlou-
čili s členkou Farního sboru ČCE v Teplicích Hanou Hulhovou, kterou si 
po dlouhé nemoci náš Pán povolal k sobě 7. 3. 2019 ve věku nedožitých 
84 let. V duchu Žalmu 23 kázal Martin Bánoci, na varhany doprovázel 
prof. Jan Valta. Čest její památce!
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Ve středu 10. dubna oslavil 
70. narozeniny náš emeritní 
farář Jan Opočenský. Velká 
oslava s rodinou a přáteli se 
pak konala v sobotu 13. dubna 
v terezínském Klobouku. Milý 
bratře Honzo, i touto cestou 
Ti přejeme, ať Tě provází Boží 
požehnání ve všem, co konáš. 
Moc děkujeme Tobě i Danušce 
za společně prožité roky a těší-
me se na další setkávání!

Než mohl dnes čtyřiadvace-
tiletý uprchlík z Íránu tuto 
krátkou větu vyslovit, uběhly 
zhruba čtyři roky. 

Z Mosulu utekl jako nepřítel 
Islámského státu do Turecka 
a nastoupil společně s dalšími 
uprchlíky strastiplnou cestu. 
Za pomoci vydřidušských pašeráků 
utíkali pěšky, jeli autem, 43 se jich 
plavilo na lodi pro 20 lidí do Řecka. 
Následovalo Srbsko, pak Maďarsko, 
odkud se pokusil společně se 14 
Syřany dostat do Německa. Chtěl 
dál do Finska, kde má příbuzné. 
Nepovedlo se. Dodávka měla poru-

chu, a tak běženci skončili v rukou 
policie na českém území.  Ocitl se 
nejprve v retenčním zařízení v Bělé, 
pak byl v Drahonicích a nakonec 
v Zastávce u Brna, kde 6. září 2015 
požádal o azyl. V Čechách má nyní 
přechodný pobyt, úplně vyhráno 
ještě ne. Spojení s domovem, kde 
zůstala maminka a bratr, se snažil 
přes mobilní telefon stále udržovat, 
ne vždy se to ale dařilo. Seznámil 
se se sociální pracovnicí Karolínou 
a oženil se s ní. Naučil se česky, pra-
cuje v Amazonu a těší se na setkání 
se svou rodinou. A jaké má plány? 
Chtěl by studovat na vysoké škole 
mezinárodní vztahy.

Dalo by se říci: Happy end. Ne 
všichni jemu podobní uprchlíci 
ale měli takové štěstí. Když nám 
ve čtvrtek 28. února Saed v pres-
byterně svůj příběh, v němž se 
mísily hrůzy, strach, úzkost, 
stesk po domově a nakonec i lás-
ka, vyprávěl, běhal po zádech 
mráz. Setkání zprostředkoval 
Petr Sobalík z projektu DOMA 
Diakonie ČCE, který se snaží 
migrantům pomáhat začlenit 
do společnosti.  Hosty jsme 
pozvali na naše akce, možná se 
ještě potkáme. 
Manželům Hamdanovým přejeme 
hodně štěstí.

Ze života sboru Blahopřejeme!

Saed Hamdan: Jsem spokojený

Velikonoční turnaj v šachu

Zahrál si každý s každým 15 
minut.  Při konečném součtu bodů 
bylo jasno. V kategorii mužů zvítě-
zil autor myšlenky Martin Bánoci, 
v ženách si lépe vedla jeho man-
želka Lia. Nikdo ale nezůstal bez 
porážky. Druhou pozici v pánské 
soutěži obsadil Miroslav Šafránek, 
dobře si vedli Petr Sobalík, Roman 

a Radovan Gaudynovi a výtečně 
„zaválel“ i nejmladší účastník Kyril 
Smirnov. Vítězům patří poháry, 
dalším medaile s diplomy a gra-
tulace za snahu. Pro velký úspěch 
hned vyhlásil bratr farář pokračo-
vání, a sice Vánoční turnaj. Máme 
čas trénovat a očekáváme, že se 
přihlásí další zájemci!

V sobotu 13. dubna se naše presbyterna proměnila v šacho-
vé kolbiště. Bylo nás osm, šest mužů a dvě ženy.  
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Ze života sboru

A co další, nezařazení členové sboru? Tuhle 
otázku si patrně položil Milan Jancyk a díky 
němu byla založena nová tradice: Sborový ve-
čer. Může jej vyhlásit kterýkoli člen sboru, stačí 
informovat staršovstvo a oznámit v ohláškách.

Premiéru si autor myšlenky odzkoušel 30. břez-
na, kdy společně s námi oslavil své narozeniny. 
Sborový večer se vydařil, další bude následovat, 
jak zaznělo v ohláškách z úst bratra faráře, 
v předvečer Dne matek, v pátek 10. května.

Sobota 6. dubna byl den jako ma-
lovaný. Sluníčko svítilo a podpo-
rovalo brigádníky, kteří se pustili 

do jarního úklidu farní zahrady. 
Zmizelo zetlelé podzimní listí i se 

zapomenutými ořechy, uschlé 
větve stromů a keřů, vyrostl nový 

kompost a prvního sečení se 
dočkal i pažit na přední zahradě. 

Brigádníci se činili a Milan Jancyk 
nestačil otáčet auto do sběrné-
ho dvora. Už den předem řádila 

na zahradě mládež, která si vzala 
pod patronát modřín. A klobouk 
dolů, palec nahoru! Staré větve 
i šišky zmizely a pod nejvyšším 
stromem je zase čisto. Mákli si 

všichni, maminka Štěpánka i malý 
Kubík. Vítek spal v kočárku a zapo-

jila se i Momo. Všem brigádníkům 
děkujeme, zahrada nám tuto péči 

během roku mnohokrát vrátí.  

Nová tradice: Sborový večer
Na konci prvního čtvrtletí jsme založili novou tradici. Pravidelně se scházejí muži, 
děti, mládež, koná se biblická hodina… 

Brigádníci 
se činili
Brigádníci 
se činili
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Ze života sboru

Konala se v sobotu 16. března 
a považte, přišlo 35 lidí! Všichni 
jsme se nejen vešli, ale taky si 
moc krásně popovídali, zazpívali 
a také dobře najedli. Hostitelé 

připravili výborné halušky. Kdo 
chtěl, dal si je s brynzou, další 

pak se slaninou a zelím. V tomto 
případě přišel zkrátka pouze 

nejmladší účastník, teprve dvou-
měsíční Vítek Skalický, ale vůbec 
mu to nevadilo. Moc děkujeme 
Lie a Maťkovi za milé pozvání, 
kterého si vážíme.

„Kolaudace“ fary
Stalo se v našem sboru něco nevídaného. Všichni jsme byli 
manželi Bánociovými pozváni na „kolaudaci“ fary. 
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„Rok 2018 byl pro nás zlomový a pro 
staršovstvo velmi náročný. Povolací 
listina f. Páleníka končila 5. 9. 2018, 
a tak od února 2018 začalo inten-
zivní hledání nového faráře. Byly 
podány inzeráty (ČB, evangnet 
ČCE), rozeslány dopisy potenciálním 
kandidátům, jednáno se seniorátním 
výborem. SV vykonal 11. 3. vizitaci 
v našem sboru a ocenil teplické star-
šovstvo a jeho smírné řešení situace. 
V květnu přijali naše pozvání 
dva vikáři – Martin Bánoci 13. 5. 
s manželkou a Jan Hrudka 20. 5. 
Staršovstvo se sešlo vždy v sobo-
tu, aby s oběma kazateli hovořilo. 
Členové sboru, kteří slyšeli oba 
kandidáty, rozhodli jednoznačně pro 
Martina Bánociho (počet hlasů 28). 
Ten s kandidaturou souhlasil a pak 
už šlo všechno velmi rychle, jak to 
dokládají zápisy ze tří mimořádných 
schůzí staršovstva.  Synodní rada 
projednala dne 14. 8. 2018 náš návrh 
kandidovat k volbě faráře sboru ČCE 
v Teplicích na pracovní úvazek 100 % 
na dobu určitou od 1. 10. 2018 
do 30. 9. 2023 Martina Bánociho, 
toho času ve vikariátu, vyslovila 
s navrhovanou kandidaturou sou-
hlas a dala pokyn k volbě.  V neděli 
23. 9. 2018 byl podle Jednacího 
a volebního řádu a církevního 
zřízení Martin Bánoci zvolen naším 
farářem. Náš sbor byl tedy administ-
rován pouze 3 týdny. 
Děkuji celému staršovstvu, právě 
v tomto vypjatém období prokázalo 
soudržnost, spolehlivost, obětavost, 
vytrvalost a akceschopnost. Zvlášť 
o prázdninách, farář Páleník čerpal 
opět dovolenou, všechna odpověd-
nost ležela právě na staršovstvu. 
A úkolů bylo mnoho – příprava 
povolací listiny s novým farářem 
a podkladů pro SV, příprava a za-
jištění teplické oslavy 100 let ČCE, 
předání sboru (1. 9. 2018), montáž 
nového kotle na faře, předání fary. 
V neděli 23. 9. 2018 byl novým 
farářem teplického sboru zvolen 
Martin Bánoci. V Ústí nad Labem 
se 21. 10. 2018 konala ordinace  

8 vikářů, 2 z nich pro Ústecký 
seniorát – Tomáš Jun pro ústecký 
sbor, Martin Bánoci pro sbor teplický.  
Z toho máme upřímnou radost. In-
stalace obou farářů se konaly až v led-
nu nového roku. Oběma farářům 
přejeme, aby se jim práce na vinici 
Páně pod Božím vedením dařila.
Život sboru v průběhu roku 2018 
nebyl v ničem umenšen. Dál pokra-
čovaly biblické hodiny, pátečníci, 
ekumenická setkávání mužů i žen. 
K pravidelným aktivitám sboru 
patří už tradičně Alianční týden 
modliteb, benefiční koncerty (2x), 
s výtěžkem pro handicapované  
děti – Míšu Dolejšovou a Tomáše 
Mráčka v celkové výši 22 tisíc 
korun.  Dále Noc kostelů, 27. 6. 
vzpomínka na dr. Miladu Horáko-
vou, Den dětí – Hurá na prázdniny, 
společná cyklodovolená v Nekoři, 
setkání s Alexandrem Vondrou 
k 17. listopadu, adventní koncerty 
a vánoční hry dětí a mládeže.  
Pravidelně provádíme jarní úklid 
zahrady a kostela. Týdenní úklid 
kostela a suterénních prostor 
má od 1. 6. 2018 na starosti paní 
Daniela Hamplová. Sestra Šuleková 
musela ze zdravotních důvodů 
s úklidem skončit.  O péči a údržbě 
majetku po stránce stavební podá 
zprávu hospodář Milan Jancyk. 
Dobrým zvykem se stává zářijová 
oslava a setkání se všemi, kteří měli 
narozeniny během prázdnin. 

Životní jubilea v roce 2018 měli: ses. 
Eva Kratochvílová – 90 let, ses. Jana 
Spodniaková – 70 let, br. Pavel Jirsák 
– 70 let, ses. Lída Jirsáková – 60 let. 
Naše nejstarší a stále aktivní členky 
sboru jsou ses. Lydie Jancyková – 92 
let, ses. Jaroslava Horáková – 89 let 
a ses. MUDr. Mirjam Stará – 89 let. 
Prosíme, aby je Pán Bůh provázel 
svým požehnáním do dalších let. 
V srpnu loňského roku jsme se roz-
loučili s dlouholetým členem našeho 
sboru br. Vlastimilem Vondráčkem 
st. Smuteční bohoslužby vedl emerit-
ní farář Jan Opočenský. Na písemnou 
žádost k 30. 6. 2018 opustili náš sbor 
4 dospělí a 2 děti (Rudolf Kubec, Jitka 
Sobotková, Richard Müller, Věra 
Raková a její dvě děti). 
K nejvýznamnějším dnům našeho 
sborového kalendáře patří 9. září 
2018 – to jsme si i v Teplicích 
připomněli 100 let naší ČCE. 
Dopolední bohoslužby s VP vedl 
náměstek synodního seniora 
Ondřej Titěra, farář z Jablonce nad 
Nisou a odpoledne posloužil před-
náškou a zamyšlením „o bohatém 
a slavném dědictví v Božím svatém 
lidu“.  Odpoledního shromáždění 
se zúčastnili četní hosté ze sou-
sedních sborů, z německé Muldy 
a Helbigsdorfu, nechyběli zástupci 
města a teplické ekumeny. Oslava 
pokračovala na farní zahradě s bo-
hatým občerstvením až do večera. 
Byla to požehnaná neděle.

Rok 2018 byl zlomový
Výroční sborové shromáždění ČCE v Teplicích se konalo v neděli 24. března hned po boho-
službách. Uplynulý rok zhodnotila ve své zprávě kurátorka Věra Grögerová takto:

KRÁTCE

Výstup na Milešovku
V sobotu 2. 3. absolvovali ně-
kteří členové našeho sboru se-
niorátní výstup na nejvyšší horu 
Českého středohoří Milešovku. 
Účastníků bylo přes 20 a připo-
jili se také azylanti z projektu 
DOMA Diakonie ČCE.

Návštěva  
v Altenbergu
Své zástupce jsme měli 
i na společném setkání při 
příležitosti výročí přeshraniční 
železniční trati. Pozvali nás 
přátelé ze sboru v Altenber-
gu. Konala se zde přednáška 
a vernisáž výstavy k tématu, 
kulturní zážitek obohatilo 
vystoupení Brixiho komorního 
souboru z Teplic.

Duchcov patří k nám
Od března 2019 se z rozhod-
nutí Ústeckého seniorátu vrátil 
pod křídla teplického sboru 
Duchcov. Bratr farář Martin 
Bánoci tam vede nedělní 
bohoslužby každou druhou 
neděli v měsíci.

Seniorátní setkání
V sobotu 27. dubna se v Lito-
měřicích sešli kurátoři a pres-
byteři Ústeckého seniorátu. Náš 
sbor reprezentovaly místo-
kurátorka Růžena Jancyková 
a presbyteka Hana Blažková.

Ekumenická  
bohoslužba
Tradičně 1. května odpoledne 
se v kapli sv. Wolfganga na Ko-
máří vížce konaly společné 
česko-německé ekumenické 
bohoslužby Den sousedství/
Nachbarschaftstag  k výročí 
vstupu ČR do NATO v roce 
2004. Mezi faráři nechyběl 
Martin Bánoci. 
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Kurdský film ZER
V neděli 17. března po boho-
službách jsme měli možnost 
zhlédnout avizovaný kurdský 
film ZER. Je to příběh Newyor-
čana Jana a jeho turecké babič-
ky Zarife. 

Oba se vidí poprvé, když Jan 
je už dospělý a Zarife přijíždí 
do USA na operaci plic. Za-
nechá vnukovi krásnou píseň 
o dívce Zer a pastýři v kurd-
štině a Jan se ji po babiččině 
pohřbu vydává hledat. Dostane 
se až do Dersimu v Kurdistánu, 
na místo, kde byly v roce 1938 
tisíce alevitských Kurdů zma-
sakrovány tureckou armádou. 
Během této cesty najde nejen 
píseň o velké lásce, ale také sám 
sebe jako potomka děvčátka, 
které kdysi přežilo dersimský 
masakr. Pokud budete mít 
příležitost, film s českými 
titulky určitě stojí za vidění. Jak 
vysvětlil milý host, jinak náš 
soused Rachid Khalil, který nás 
na film upozornil a byl při pro-
mítání osobně přítomen, nemá 
jeho prastarý národ, který čítá 
na 40 milionů Kurdů, vlastní 
stát a vinou světových moc-
ností žije ve čtyřech zemích - 
Íráku, Íránu, Sýrii a v Turecku. 

Další významné datum pro náš sbor 
– 21. říjen – v kostele apoštola Pavla 
v Ústí nad Labem se konala ordinace 
nových farářů s velkou účastí členů 
našeho sboru. 
Tou třetí, pro sbor stěžejní událostí, 
byla neděle 27. ledna 2019, insta-
lace br. faráře Martina Bánociho 
v Teplicích.
Dopolední bohoslužby vedla farář-
ka Mariana Sláviková ze Slovenska, 
z rodiště Martina Bánociho. Od-
polední bohoslužby řídil konse-
nior Pavel Klinecký, akt instalace 
provedl senior Tomáš Matějovský. 
Naši modlitebnu zaplnili opět hosté 
ze sousedních sborů, především 
kolegové faráři z Ústeckého senio-
rátu a farář Martin Fér z Poděbrad, 
Martinův mentor. Samozřejmě 
nechyběli ani rodiče a příbuzní 
farářského páru. S pozdravem 
vystoupili nejen senior Matějov-
ský, konsenior Klinecký a teplická 
kurátorka, ale i zástupci z německé 
Muldy a Helbigsdorfu, za město 
Teplice zastupitel Jakub Mráček, 
za ekumenu Roman Gaudyn. Zvlášť 
milý byl hudební pozdrav naší mlá-
deže, která tak deklarovala novému 
faráři svůj návrat. V presbyterně 
bylo opět připraveno bohaté občer-
stvení díky našim sestrám. 

Děkujeme ses. Richterové, že všechny 
(a nejen) tyto významné události 
nacházíme na stránkách Sborových 
ozvěn, už jsme si zvykli, že ve „sbo-
rovkách“ najdeme o životě sboru 
všechno. Za varhanní doprovod jsme 
velmi vděčni. U varhan se střídali 
Štěpánka Skalická, Alena Hyťhová, 
prof. Jan Valta, Věra Raková a Jan 
Opočenský ml. 
Za péči o sborový majetek děkujeme 
především břím Pavlu Jirsákovi, 
Milanu Jancykovi a Vlastimilu 
Vondráčkovi. 
Za péči o sborové finance děkujeme 
sestrám Růženě Jancykové a Lídě 
Jirsákové -  od ledna 2019 převzala 

elektronické účetnictví ses. Hana 
Blažková a jsme jí za to velmi vděční. 
Rok 2018 byl tedy naplněn po okraj. 
Bratr farář Titěra v závěru své odpo-
lední přednášky v září řekl: „…Je-li 
něčeho po okraj, pak to nejspíš zna-
mená, že toho už víc ani nemůže být. 
Může. Zejména, jedná-li se o Boží 
milost nám dnes darovanou…“
A tak především děkujeme Pánu 
Bohu, že nám v roce 2018 projevil 
tolik milosti – poslal nám dobrého 
pastýře. 
Závěrem si připomeňme slova žalmu 
115,1: „Ne nás, Hospodine, ne nás, ale 
svoje jméno oslav pro své milosrdenství 
a pro svou věrnost!“ 

Oprava fasády a střechy kostela, k tomu se muselo 
postavit lešení, dále oklepat vadnou omítku, nahodit 
a zaštukovat fasádu, natřít opravená místa penetrací 
a poté fasádní barvou a nakonec demontovat zapůjčené 
lešení. Všechny uvedené práce kromě stavby a demontá-
že lešení provedli Pavel Jirsák a Milan Jancyk svépomocí.    
Dokončena byla také oprava a vyštukování fasády 
fary ze zahrady, což si vyžádalo omytí fasády tlakovou 
vodou, opravy oprýskaných míst na omítce a vyštu-
kování celého suterénu. Práce proběhly opět v režii 
P. Jirsáka a M. Jancyka.
Dále byly položeny dlaždice na gumové terče na bal-
konu fary. Na této akci se podílelo více brigádníků – 
Vlastimil a Vítek Vondráčkovi, Martin Bánoci, Pavel 
Jirsák a Milan Jancyk, přičemž na dokončovací práce 
je specialistou P. Jirsák. 

Vyměněn byl také starý kotel na faře za nový, kon-
denzační. Na jeho pořízení jsme získali dar od celo-
církevní i seniorátní Jeronýmovy jednoty. Také tady 
řada prací proběhla svépomocí, na starosti ji měl 
P. Jirsák, který se ujal i drobných oprav jako proté-
kající bojler, výměna sprchové baterie nebo instalace 
domovního zvonku na faru a do kostela. 
Uskutečnily se dvě brigády na údržbu zahrady, jarní 
úklid kostela a přilehlých prostor dle rozpisu prací. 
Sekání velké zahrady mají na starosti skauti. Rodina 
Gaudynova seká přední část zahrady, ale před velký-
mi akcemi si nenechají ujít příležitost a golfový pažit 
udělají i na velké zahradě.

Ještě, že vás, milí bratří a další ochotné brigádníky, 
máme. Moc děkujeme!

Rok 2018 byl zlomový

Bratr hospodář Milan Jancyk informoval výroční sborové shromáždění o opravách našich 
budov. A nebylo jich málo:

Po  skončení výročního sborového shromáždění následoval společný oběd. 
A protože presbyternu jsme přenechali rodině zesnulé sestry Hulhové, konal 
se díky pohostinnosti manželů Bánociových opět na faře.  

Opravy a péče o majetek

KRÁTCE

Salár a dary

Pro úhradu saláru nebo 
daru sboru můžete využít 
také číslo sborového účtu:

2100220448/2010. 

Doporučenou výši saláru 
– nezbytného příspěvku 
na život sboru vám ochotně 
sdělí sestra pokladní  
R. Jancyková.
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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. Martin Bánoci, tel. 722 695 008

č. ú. 2100220448/2010

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

www.cceteplice.cz

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

PROJEKT PODPORUJE

Pravidelná setkávání
POZVÁNí

Sbor ČCE Teplice

● neděle 9.30 hodin �������������������������������bohoslužby
● neděle 10.00 hodin ��������������������������nedělní škola
● úterý 16.00 hodin ������������������������������� setkání dětí
● úterý 17.00 hodin �������������������������� biblická hodina
● čtvrtek 14.30 hodin ���������������� konfirmační cvičení
● pátek ������������������������������������(1x měsíčně) - mládež
● pátek ��������������������(1x měsíčně) - chlapi ekumena

Zapište si do diáře:
  Sobota 11. 5. Seniorátní setkání sborů Ústeckého 

seniorátu na statku v Řehlovicích, oslava 30 let obnovené 
Diakonie ČCE – celý den

  Neděle 12. 5. Po bohoslužbách, cca v 11 hodin přednáška 
a beseda se súdánským politickým vězněm Abu Bakrem, 
tlumočí jeho manželka

  Neděle 19.5. Od 17 hodin benefiční koncert nevidomého 
Ondřeje Krejči, žáka ZŠ Litvínov, výtěžek je určen  
pro jeho potřeby

  Pátek 24. 5. Od 18 hodin Noc Kostelů, vystoupí dětský 
pěvecký sbor Poupata, v 19 hodin Krušnohorský pěvecký 
sbor, ve 20 hodin Brixiho komorní soubor,  
ve 21 hodin naše mládež

  Sobota 1. 6. V 10 hodin začíná amatérský turnaj ve stol-
ním tenise, přihlášky přijímá br. farář M. Bánoci

  Sobota 8. 6. Od 14 hodin hostíme hudební festival  
DOMA NA ZAHRADĚ

  Sobota 22. 6. Od 15 hodin na farní zahradě  
DEN DĚTÍ – HURÁ NA PRÁZDNINY

  Čtvrtek 27. 6. Čas po domluvě – uctění památky  
dr. Milady Horákové u jejího pomníku

Českobratrská církev 
evangelická v Teplicích, 
J. V. Sládka 16
pořádá

PO
D

PO
RU

JE

Jarní 
benefiční 
koncert

nás podpořit!

Vstupné  
je dobrovolné,  

výtěžek je určen  
pro potřeby účinkujícího.

z Litvínova

Vystoupí nevidom
ý

KREJČA
Ondřej

NEDĚLE

19.5.
OD 17 HODIN

PŘIJĎTE

Děkujeme.


