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Jak jsme slavili Den matek. Blíže na vnitřní dvoustraně tohoto vydání.

Žár Boží lásky
Milí bratři
a milé sestry,
někdy se říká, že o svatodušních
svátcích se slaví narozeniny církve.
Víte, kolik svíček, bychom museli
přichystat? V jakém tvaru by byl
dort? Jakou písničku bychom
zazpívali našemu oslavenci?
Církev vznikala pomaloučku,
krok za krokem, rok za rokem.
Každý z učedníků věřil a doufal
především sám za sebe. Neměli
žádný společný úkol. Mohli se
klidně rozejít a každý žít svou
víru po svém. Ale počínaje
sesláním Ducha svatého je tu

Slova Písma Svatého, nad kterými se budeme zamýšlet,
a která nám poslouží jako základ kázání, jsou zapsaná
ve Skutcích apoštolských v 2. kap., 17-18 verš.
A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha
na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou
mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech
sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. (Sk 2,17-18)

něco, co je navzájem spojuje.
Duch svatý totiž není dán každému zvlášť - individuálně, ale
všem společně! Od té chvíle už
nemohou jeden bez druhého být.
Navzájem se potřebují a doplňují.
Jeden druhého potěšuje a v lásce

napomíná. Každý je jakoby jedním z plamenů jednoho velikého
ohně. Jedním z údů jediného těla.
Jednou slokou té stejné písně.
Jednou kapkou mohutného moře.
Kapkou deště, který přináší zemi
vláhu a požehnání.

Jenže právě církev je něco, co dnes
vyvolává mezi lidmi spíš nedůvěru
a rozpaky. Řada lidí věří v Boha
a považuje se za křesťany, ale jen
málo z nich se hlásí k církvi. Poměrně
často se setkáváme s lidmi, kteří sice
nikam do kostela nechodí, ale o Bohu
a křesťanství toho vědí poměrně
hodně. Čtou bibli, modlí se, snaží se
zachovávat desatero a pomáhají svým
bližním. Jejich život má křesťanskou podobu, ale když přijde řeč
na členství v církvi, začnou se ošívat
a přiznávají, že oni tu církev, jak se
dnes říká vlastně „nemusí“.
Pokračování na 2. straně

Žár Boží lásky
Dokončení z 1. strany
V dnešním příběhu jsme četli,
že docházelo k radikální změně,
která byla očekávána až opravdu
v posledních dnech. Tato změna
spočívá v tom, že tentokrát Bůh
seslal svého Ducha na všechny lidi.
Až dosud Bůh působil jen skrze
výjimečné jedince. Skrze Mojžíše,
Eliáše a ostatní proroky. Boží moc
a síla byla dána Jozuovi, Gedeonovi, Davidovi. Ostatní vždycky jen
tiše přihlíželi a přijímali od těchto

když Ježíš odešel ke svému Otci,
nebylo jasné, co bude dál? Budeme
si jeho slova pouze pietně uchovávat a opakovat? Uděláme si z nich
nový zákon? Nové předpisy a nové
povinnosti?
A pak se stalo něco neslýchaného.
Byl seslán Duch svatý. Na všechny učedníky a na všechny, kteří
jejich působením uvěřili. Na muže
i ženy. Na starce i mladíky, na pány
i otroky. Sami učedníci jsou tím
zaskočeni. Zástupy, které naslouchají jejich svědectví, jsou vyvede-

lidí požehnání. Po babylónském
zajetí však přišel čas, kdy Bůh
po dlouhou dobu Izraeli žádného proroka nedal. Věřit Bohu
znamenalo zachovávat tradice otců
a uchovat dědictví víry neporušené. Boží slovo se začalo pečlivě
opisovat a vykládat. Mělo podobu
zákona, který bylo třeba dodržovat
a v němž nebylo možno nic měnit.
A pak přišel Ježíš. Mluvil a vystupoval jako ten, kdo ví, co od nás
Bůh žádá a očekává. Lidé uvěřili,
že je to prorok a Syn Boží. Ale

Pan farář vždy uvede slůvko dětem a doplní rekvizity. Tentokrát zvolil pro Natálku a Kubíka roucha
bílá. O čempak asi nedělní školička bude? Do presbyterny naši milí malí vždy odcházejí se světýlkem a my jim
na cestu zpíváme písničku „Všechny děti v celém světě“.
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ny z míry. Zdá se jim, že apoštolé
jsou snad již po ránu opilí. Ale
apoštol Petr v tom vidí znamení
posledních dnů. Naplnilo se, co
napsali proroci Joel a Jeremiáš:
Přicházejí dny, kdy už nebude
jeden prorok učit všechny ostatní.
Nyní bude znát Boha každý!
Od nejmenšího po největšího. Bůh
přece řekl: „Své slovo jim napíšu
přímo do srdce.“
Církev je tu proto, že se Pán
Bůh rozhodl setkávat se s námi
prostřednictvím druhých lidí. My
sami sice můžeme Pánu Bohu
věřit, můžeme se k němu modlit,
můžeme se i pěkně chovat, ale
s živým a jednajícím Bohem se
setkáme teprve tehdy, když ho
přijmeme a poznáme v našich
bližních. Evangelium nám přece
nekážou andělé, ale hříšní lidé.
Boží odpuštění nám nepřináší
naše pocity ani naše svědomí, ale
chléb a víno, které nám podají
naši bližní při Večeři Páně. A jestli
máme Pána Boha opravdu rádi,
to se pozná teprve tehdy, když pomůžeme člověku v nouzi. Můžeme
stokrát vědět, co je správné a co
si Pán Bůh přeje, ale když jsme
v krizi a nevíme jak dál, musí nám
to povědět druhý člověk.
Mnoho lidí je církví zklamáno
- protože v ní nenacházejí to, co
hledali. Poctivost, lásku, porozumění, úctu, ohleduplnost a pomoc.
Zdá se, že lepší je z takové církve
a sboru odejít. Jenže to bychom si
podřezali větev, na které sedíme.
Rodinu netvoří sám člověk, církev
netvoří jednotlivec, ale ti dva nebo
tři, kteří se sejdou ve jménu Krista.
Žít v církvi má velké zaslíbení. Je
to místo, kde Duch Boží působí
a dělá divy. Je to místo, kde se lidé
podpírají a vzájemně nesou svá
břemena. Je to místo, kde se lidská
obdarování sčítají a násobí a z jednotlivých malých plamínků vzniká
veliký oheň a žár Boží lásky.
Amen
Martin Bánoci,
Teplice, 9. 6. 2019

Ondřej Krejča:

Muzikou žiju!
V neděli 19. května se v modlitebně konal jarní benefiční koncert
nevidomého Ondřeje Krejči
z Litvínova. Publikum potěšil
zpěvem a hrou na akordeon
i saxofon a sklidil potlesk, slova
uznání a přítomní byli štědří také
v dobrovolném vstupném. Šest
tisíc šest korun si Ondra uloží
na účet, budou se hodit. S rodiči
přijeli o dvě hodiny dříve, aby si

hudebník mohl vyzkoušet hru
na varhany i naše harmonia, takovou příležitost často nemá a šlo
mu to napoprvé úžasně. Po koncertu jsme všichni ještě krátce
poseděli na farní zahradě. Ondřej
se k nám ještě vrátil: V sobotu
8. června odpoledne vystoupil
hrou na saxofon během multižánrového festivalu Doma na zahradě. A hrál skvěle!

Noc kostelů 2019
Letošní Noc kostelů připadla
na pátek 24. května.

Všichni také byli po vystoupení
náležitě odměněni v presbyterně. Během Noci kostelů k nám
letos zavítalo celkem 231 lidí.
Od Milana Jancyka obdrželi
razítka a drobné upomínkové
předměty. K vidění byla vzácná
evangelická kniha ze 17. století,
klíče od již zbouraného Zeleného kostela v Trnovanech a také
bohoslužebné náčiní. Děkujeme
za návštěvu a těšíme se na další
setkávání.

První programovou složkou byly
děti ze smíšeného pěveckého
sboru Poupata při ZŠ Maršovská,
vystřídal je Krušnohorský pěvecký
sbor a hosté z Brixiho komorního
souboru se postarali o závěr hostujících velkých těles. Ještě před 21.
hodinou nám krásně zazpívala naše
mládež. Všem účinkujícím patří
velký dík za připravený program.
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Ze života sboru Českobratrské c
Byl to
lítý boj
Hovořím o turnaji v pink-pongu,
který vymyslel a připravil farář
Martin Bánoci. Nakonec o trofej
soupeřily tři rodiny (řada přihlášených se totiž omluvila). Vítězství
si po lítém boji odnesli Dana
a Roman Gaudynovi, druzí byli
Kučerovi a třetí Bánociovi. Všem
účastníkům blahopřejeme! K nim
se dále přiřadili Milan Jancyk
a Lukáš Zvolánek, kteří zápasili
s novým chodníkem. Za něj moc
děkujeme!

Jak jsme slavili Den matek...
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4

é církve evangelické v Teplicích

Doma na zahradě
Když náš bratr farář Maťo Bánoci vymyslel multižánrový
festival „Doma na zahradě“, měl šťastný nápad. Podívejte
se, jak krásně se jeho premiéra vydařila. Pohostinnou farní
zahradu navštívilo během odpoledne 131 lidí. Po celé odpoledne se výborně bavili velcí i malí, občerstvení v podobě klobás, palačinek, věnečků i koláčků šlo na odbyt. Akci
finančně podpořilo město Teplice.
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Seniorátní setkání se vydařilo
A to navzdory deštivému počasí, jež neodradilo dvě stovky návštěvníků, kteří přijeli do Kulturního centra v Řehlovicích ze
všech koutů Ústeckého kraje, aby si připomněli 30 let obnovené Diakonie Českobratrské církve evangelické.
zase potěšili publikum koncertním
vystoupením. Pohádku připravilo
Dědovo divadlo, k poslechu i tanci zahrála skupina Jedním dechem
a na závěr vystoupil Rainbow Gospel z Prahy. Všechna střediska
Diakonie ČCE přivezla ke koupi výrobky svých chráněnců, opékaly se
vuřty a beze zbytku se snědly slané
i sladké palačinky, připravené z 50
vajec. Uskutečnila se řada bilaterárních rozhovorů, a tak jsme se rozjížděli pozitivně naladěni a s chutí
do další společné činnosti.

Početné shromáždění postupně
pozdravili senior Tomáš Matějovský, faráři Filip Němeček z Chomutova a Martin Bánoci z Teplic a také
člen dozorčí rady Diakonie ČCE,
náměstek synodního seniora Ondřej Titěra z Jablonce nad Nisou.
Od něho jsme obdrželi velkou pochvalu za uspořádání společné akce
tří středisek Diakonie v Litoměřicích, Mostě a v Krabčicích se sbory
Ústeckého seniorátu. Pestré odpoledne připravily Diakonie v čele
s ředitelkou Irenou Opočenskou
a Farní sbor v Litoměřicích, vedený
farářem Jiřím Šamšulou, za což si
zaslouží uznání a poděkování.
Náš teplický sbor se podílel na pestrém programu: O malování na obličej dětí se postaraly Dana a Aneta
Gaudynovy, děti hledaly a našly poklad, který důmyslně ukryl Maťko
Bánoci, Štěpánka a Radovan Skaličtí

Vítkův křest
V neděli 9. června jsme se hned po bohoslužbách rychle přesunuli do nedalekého kostela sv. Alžběty. Konal se tam křest druhého syna manželů Štěpánky
a Radovana Skalických Vítka. Kázání přednesl náš bratr farář Maťko Bánoci,
samotný obřad vykonal Radek Kuchař, farář ŘKC. Přítomni byli dva kmotři
a svědek křtu, kterým byla Věrka Jirsáková a zvídavě přihlížel i Vítkův starší
bráška Kubík. Slavnostní rodinný oběd se pak konal u nás v presbyterně. Vítkovi Michaelovi přejeme Boží požehnání na cestu životem.
6

Máme skvělé děti

KRÁTCE
Tomáš má plošinu

Ani na chviličku nezaváhaly
a pomohly postiženému tříletému chlapci z Duchcova.

Pro něj jely 8. června posádky
50 dračích lodí v Mostě závody.
Za každou papírovou medaili
od našich dětí a dalších kluků
a děvčat z mateřských škol zaplatili
účastníci 50 korun. Výtěžek posloužil na nákup motomedu pro
Tadeáška. Celkový výtěžek akce
činil 93 tisíc korun, a tak tříletý,
předčasně narozený chlapec už
přístroj, který mu pomůže k rozvoji, má. Do práce se zapojil i bratr
farář, a tak jsme šli za odměnu
do kina na pokémony.

Vloni 1. prosince hrála na benefičním koncertě pro Tomáše
Mráčka Vojkovická dechovka.
Dárci byli štědří, a tak jsme vybrali 16 300 korun. Díky našemu
příspěvku už Tomáš nájezd pro
invalidní vozík do dodávky má
a všechny nás moc zdraví.

S polickým vězněm

V neděli po bohoslužbách jsme
měli možnost hovořit se súdánským politickým vězněm Abu
Bakrem, který nyní žije s rodinou
v Čechách. Povídání to bylo zajímavé a poučné, budeme mu držet
palce, aby u nás získal azyl.

Povídání o Číně
Posledního května v podvečer
nám Dana a Honza Opočenští
vyprávěli o svých dojmech
z návštěvy Číny. Výklad, který
si Dana velmi zodpovědně
připravila, doprovázel Jan
promítáním stovek fotografií,
až se nám mžitky před očima
dělaly. Oběma Opočenským
patří veliký dík celého auditoria,
kde nechyběla ani Blažkovic
desetiměsíční vnučka Emilka.

Příměstský tábor

Bratr farář pravidelně dochází do MŠ Fráni Šrámka do třídy s křesťanskou výchovou. Podívejte, jakou
krásnou babylonskou věž s dětmi postavil.
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Ještě je čas přihlásit se u bratra
faráře na týdenní příměstský
tábor. Konat se bude v prostorách kostela a zahrady
ČCE od 8. do 12. července.
Bohatý program a stravování je
zajištěno.

O prázdninách se kromě nedělních bohoslužeb vždy od 9.30 hodin žádná pravidelná setkání nekonají.
Máte-li možnost, sledujte dění ve sboru ČCE také
na internetu: www.cceteplice.cz

Sbor ČCE Teplice

BRAVO Ranaři!
Naši Ranaři absolvovali volejbalový turnaj pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. Z 18 týmů obsadili nádherné 2. místo. Skvělé umístění ještě převážil
dobrý pocit z toho, že na turnaji se vybralo zhruba 31 tisíc korun. Gratulujeme! Super akce pro dobrou věc. Pokračování turnaje bude v listopadu.

Hurá na prázdniny!
V sobotu 22. 6. odpoledne ožila farní zahrada dětským jásotem. Celou řadu her
pro kluky a holky vymyslel bratr farář a hrál s nimi.
Děti se velmi snažily nejen při soutěžích, v permanenci byla trampolína, pískoviště i koruny
stromů. Za své výkony si všechny odnesly malou odměnu. Na své si přišla i mimina. Bohatou

hostinu vystrojily sestry Lída Jirsáková a Hanka
Vondráčková, za což děkujeme. Prázdniny
u nás odstartovaly, jak se patří. Přejeme krásné
léto všem dětem i dospělým.

PROJEKT PODPORUJE

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.
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