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OZVĚNY
Zlaté pravidlo

Pokračování na 2. straně

Kázání: (Lk 6, 27-31) Slova Písma Svatého, 

nad kterými se budeme zamýšlet, jsou 

zapsaná v evangeliu podle Matouše 7, 12 

a v evangeliu podle Lukáše 6, 27-31.

Milí bratři, milé sestry,  
tento úryvek se skládá z jedné strofy, která 
má čtyři příkazy: milujte, prokazujte dobro, 
žehnejte a modlete se. A to všechno za nepřá-
tele. A končí zlatým pravidlem. Toto je jeden 
z nejpozoruhodnějších textů, jaké kdy byly 
napsány! Naprosto převrací lidské představy 
o nepřátelích a odpuštění. Vyjadřuje způsob, 
jakým se na věci dívá Bůh, který nám navzdory 
našim chybám nic nevyčítá. Tak žil Ježíš, tak 
zemřel za své popravčí. Tento postoj jeho srdce 
byl posvěcen jeho Otcem a přivedl ho do věč-
ného života. 
„Milujte své nepřátele!“  Úlohou tohoto úryvku 
je připomenout, jak mě Bůh miluje, abych 
já s vědomím omilostněného hříšníka učinil 
z této činnosti pramen nového života. V těch-
to slovech můžeme vidět, kdo je Bůh pro nás 
a kdo jsem já pro něj, a taktéž, kým mám být já 
pro druhé lidí. Mít před očima příklad Ježíše, 
který myšlenku vyslovil, a vzpomenout si, že 
On na rány bičem i hřeby v rukou odpovídal 
„Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co dělají.“  
Nejstručnějším shrnutím biblického poselství 
je „Dvojpřikázání lásky“, které mluví o lásce 
k Bohu a lásce k lidem - bližním. A víme, že 
bližní není ten, kdo je nám blízko svými sym-
patiemi, nýbrž ten, koho  potkáme a rozhod-
neme se mu bližním být - včetně neznámých, 
jinak lhostejných nebo protivných. Nakonec 
i Desatero, deset slov o pravém životě, tvoří 
dvě části – první se týká vztahu k Bohu, druhá 
k člověku a obě jsou neseny láskou jako základ-
ním prostředím. 
 O křesťanské lásce k nepřátelům ví i okolí 
křesťanů. Mnozí pak tuto výzvu hodnotí tak, 

že křesťané si uložili nesplnitelný úkol a možná 
právě proto ho porušili a porušují. Ta výzva 
skutečně zní divně, především nesplnitelně, 
možná i nesprávně. „Miluj své nepřátele“ jako 
by zbavovalo člověka citu, jako by předpoklá-
dalo člověka bez emocí nebo toho, který emoce 
dokonale ovládá. 
 Copak je možné a správné milovat někoho, 
kdo mi ubližuje? Hlavou nám táhnou naši 
nepřátelé, osobní i „kolektivní“. Lze je milo-

vat? Může milovat žena muže, který ji opustí 
po mnohaletém manželství? Může člověk 
milovat kolegu, který mu svým podrazem zničil 
kariéru nebo pověst? Mohu mít rád toho, kdo 
mi ukradl můj majetek? Může blízký oběti 
milovat jejího vraha? Jak milovat diktátory, vá-
lečné zločince, teroristy, viníky válek a genocid, 
či trestně stíhané vládní politiky?

Naše milá sestra Jaroslava Horáková oslavila v neděli 23. února 90. narozeniny. Je stále velmi činno-
rodá, paměť má výbornou a nechybí na žádných bohoslužbách ani většině sborových akcí. Do dal-
ších let jí přejeme Boží blízkost a požehnání.

Zlaté pravidlo
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V neděli 23. února jsme také založili nový Klub 90+. Jeho předsedkyní se stala nejstarší ze sboru ČCE 
v Teplicích, sestra Lydie Jancyková. Klub má již čtyři členky.

Zlaté pravidlo
Ježíš klade na své učedníky stále větší nároky. 
Ono „milovat“ se chápe v nějaké obrazné, 
hodně „zeštíhlené“ podobě – milovat v nepřá-
telích lidstvo jako takové, zástupce stvoření, 
i když pobloudilé. Láska k nepřátelům znamená 
nenávidět nepřátelství a hřích. Ani se nedivím 
křesťanům, že jim „milování nepřátel připadá 
jako úkol nedostižný i nesprávný.“  Nedivme se, 
že křesťané vypadají jako „slaboši“, kteří chtějí 
mít za všech okolností klid a nedovedou se po-
stavit zlu. Ta opravdová síla není v nenávidění 
a zlobě, ale v odpuštění a lásce.  
Pojem „milovat“ překypuje city, emocemi 
a prožitky. Podobně jako anglické „love“ nebo 
německé „lieben“ znamená toužit po někom, 
radovat se z jeho přítomnosti, prožívat s ním 
štěstí, cítit se po jeho boku naplněný. „Milovat“ 
znamená těšit se na něho, prožívat smutek nad 
jeho nezdary a trpět při jeho bolesti. 
 Evangelium vysvětluje: „milujte své nepřátele“, 
znamená „dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí“. 
Tohle milování se totiž (alespoň zpočátku) 
netýká citu, náklonnosti, sympatií nebo toho, 
co mně kdo udělal nebo neudělal. Buďme 
svobodní ve svých citech, svobodní i odpověd-
ní. Nenuťme se do prožitků, které nám nejsou 
vlastní. Ale „dobře čiňte“ není otázka citu ani 
vůle. Je to otázka vyznání víry. 
Řečeno jinak, je to otázka přemýšlení o životě 
před tváří Boží. Je to hledání napříč různými 

dialogy, postoji a zkušenostmi, co je nezávislé 
na jednotlivém člověku.  Za tím provokativním 
„milujte své nepřátele“ přichází komentář: 
„Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete 
za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci mi-
lují ty, kdo je milují.“ (v. 32) Zvláštní motivace.  
Jenže právě tohle je ten čin, kdy člověk překročí 
přirozené hranice sympatií, kdy z nich dokáže 
vykročit o krok dál - ve směru lásky. Nikoli 
ve směru citu, ale právě napříč jím, přes jeho 
hranice, skoro až proti němu. Protiva zůstává 

protivou, škůdce škůdcem, nepřítel nepřítelem 
a zločinec zločincem – alespoň zatím a v mých 
očích. Moje pocity se nemění – zatím. Už mě 
nevedou sympatie, nýbrž povolání ke smyslu-
plnému životu. To je náš úkol: posouvat hranici 
dobra za hranice přirozené náklonnosti. 
Najednou se evangelium může jevit v jiném 
světle. „Milování nepřátel“ není skutek slabosti, 
měkkosti vůči zlu, nýbrž odvážný čin: „dobře 
činit“ navzdory zlu protivníků, a navzdory svým 
citům. Ono „dobře činit“ může znamenat leccos, 
možná i pár facek. „Dobře činit“ ovšem vyžaduje 
vnitřní sílu. Tu však člověk nečerpá nikde jinde, 
než v jedině možné motivaci – u Boha. „Milovat 
své nepřátele“ znamená zkusit vykročit z pout 
přirozených sympatií a posunout naši hranici. 
Ježíš nás vyzývá, abychom odpovídali světu jako 
on – láskou, žehnáním, modlitbou a obětí. Jsme 
žádáni, abychom to činili nejen v situacích, se 
kterými souhlasíme, nýbrž za všech okolností. 
Poprosme Boha, aby odstranil, co způsobujeme, 
že nedůvěřujeme, hodnotíme, odsuzujeme nebo 
se držíme zpátky. Prosme o trpělivost snášet 
obtížné podmínky a o odvahu, abychom byli 
schopní čelit jim nejlépe, jak jen dokážeme. 
„Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy 
s nimi.“ (v. 31) „Zlaté pravidlo“, které obrací 
role.  Protože je mnoho věcí, bez nichž se nedá 
žít nebo se bez nich žije jen těžko. Zpravidla se 
takové věci samy hlásí o pozornost. Ale vědět, 
kam můj život míří, co je naším základem, je 
darem nenápadným pro tento svět. Amen.

Martin Bánoci, 5. 1. 2020, Teplice

Dokončení z 1. strany
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KRÁTCE
Farářovy 
palačinky
Uprostřed prosince 2019 se 
na Zámeckém náměstí konaly 
tradiční charitativní Vánoční 
trhy. Se svolením pořadatelů, 
kterým byly Lions Club a město 
Teplice, jsme se v sobotu 14. také 
zapojili, konkrétně Lia a Maťko 
Bánociovi. Bratři salesiáni nás 
pustili do průjezdu a už to frčelo. 

Kuchař i jeho pomocnice se 
měli co ohánět, protože farářovy 
palačinky byly skutečně výborné 
a šly na odbyt. Prodej za jedno 
odpoledne vynesl 3 000 korun, 
které byly určeny na dárky pro 
znevýhodněné děti. Bravo!

Štědrý BĚKODO
Sváteční dopoledne s charita-
tivním během kolem Doubrav-
ky si na Štědrý den loňského 
roku nenechala ujít odhadem 
stovka nadšenců. Terén byl 
podmáčený, ale svítilo sluníčko 
a panovala skvělá nálada. 

Kasička s penězi se pomalu 
plnila před startem i po něm. 
Atmosféru ještě podtrhla pří-
tomnost osmiletého Dominika 
s maminkou a asistentkou, pro 
kterého byl výtěžek z dobrovol-
ného startovného určen. Sbor 
ČCE aktivně reprezentovali 
Lia, Martin a Momo Bánoci, 
finančně dále přispěla rodina 
Vondráčkových a Laďka Rich-
terová. V kasičce se nakonec 
nashromáždilo 28 000 korun. 
Den to byl opravdu báječný 
a štědrý. Děkujeme!

Alianční týden 
modliteb
Také všechny křesťanské deno-
minace v Teplicích se připojily 
k této tradiční církevní novo-
roční události. Motem té letošní 
bylo dílo J. Á. Komenského 
„Obecná porada o nápravě věcí 
lidských“. Pod vedením kazatelů 
Marka Janovského, Viacheslava 
Eliseeva, Martina Bánociho, 
Daniely Klimešové, Radovana 
Skalického, Pavla Hertla a Rad-
ka Kuchaře se každý podvečer 
jejich účastníci pod vedením 
kazatelů modlili na daná té-
mata, určená učitelem národů, 
jehož uznává celá Evropa. Záro-
veň se konaly sbírky na podpo-
ru projektů České evangelikální 
aliance, které vynesly přes 
10 000 korun.

Sešli jsme se totiž v restauraci, 
kde kromě gastronomie provozují 
i sport. Krájení kolosálního dortu 
se ujala babička Zuzky a Toníčka 
Vlastička Kittlerová, byl opravdu 
skvělý. Takto posilněni jsme se 
vydali k bowlingovým drahám, 
abychom rozhýbali tělo. 
Peškovým děkujeme za výteč-
ný nápad aktivní oslavy a celé 
rodině přejeme jen to nejlepší. 
Zkonstatovali jsme, že by bylo 
dobré takovéto sportovní klání 
brzy zopakovat.

Oslava se sportem
V sobotu 22. února odpoled-
ne jsme byli pozváni na po-
někud netradiční oslavu 
narozenin manželů Jany 
a Honzy Peškových. 



Příběh vánočního stromu
Náš nádherný, 6,4 metrů vysoký vánoční strom, 

má svůj příběh. Vyrostl v Úpořinách, kde jej 

bratři Pavel Jirsák, Milan Jancyk a Maťko Bánoci 

porazili, svázali a přivezli do kostela a posta-

vili. Parta, posílená o rodinu Gaudynových, 

ho svátečně nazdobila a strom po celý advent 

a ještě v lednu majestátně shlížel na dění pod 

sebou. Jedenáctka členů sboru ho pak odstrojila, 

ostříhala, pokácela, pořezala a skončil na farní 

zahradě. Modlitebnu jsme uklidili, jen se nám 

najednou zdála pustá a prázdná. Všem ochot-

ným brigádníkům patří veliké poděkování. 

Tak zase napřesrok…
4

Ohlédnutí za adventem sboru ČCE v Teplicích

V úterý 22. prosince 2019 
odpoledne potěšili kluci 
i děvčata četné publikum 
vánoční hrou.

Nastudovali ji se svými učitel-
kami ze třídy MŠ Fráni Šrámka 
s křesťanskou výchovou Danou 
Gaudynovou a Markétou Zvolán-
kovou. Po zásluze sklidili bouřlivý 
potlesk a odnesli si sladkou odmě-
nu. Prostory kostela nabili úžasnou 
pozitivní energií a my jim za to 
moc děkujeme!

První adventní neděle - dětský pěvecký sbor Poupata při ZŠ Maršovská.

Caparti  
byli kouzelní
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Ohlédnutí za adventem sboru ČCE v Teplicích

Na této pozici úspěšně vystřídala 
dlouholetého „rejžu“ mládežnic-
kých vánočních vystoupení Vítka 
Vondráčka, který tentokrát před-
stavení doprovázel jako muzikant. 
I letošní vánoční příběh vyprávěl, 
trochu s nadsázkou, biblické 
evangelium o zrození Ježíše Krista. 
Všichni herci podali skvělé výkony 
a byli po zásluze odměněni potles-
kem a malou odměnou.  V rolích 
svaté rodiny i tentokrát vystoupili 
Bára Jancyková (Marie), Radovan 
Gaudyn (Josef ) a nově i malý 
Ježíšek, kterého ztvárnil ještě ani 
ne roční Vítek Skalický. 
Děti a mládeži, BRAVO!

Ukradený Betlém
Tak se jmenovala vánoční 
hra dětí a mládeže ČCE, kte-
rou s nimi nastudovala  
a o 4. adventní neděli v za-
plněném kostele předvedla 
mladičká režisérka Viktorie 
Jindrová. 

Druhá adventní neděle, vánoční punč od rodiny Vondráčkových v presbyterně. Třetí adventní neděle - manželé Eva a Jan Valtovi a jejich hosté.
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KRÁTCE

Novoroční  
návštěva
S bratrem farářem Martinem 
Bánocim jsme ji uskutečnili 
ve čtvrtek 16. ledna dopoledne. 
Čekaly na nás hostitelem vlastno-
ručně připravené palačinky 

s džemem a šlehačkou, vyprávění 
a také pásmo lidových písniček, 
které si pan Stanislav Žaloudek 
rád při práci zazpívá. Je dobré 
mysli, stále v pohybu, i když nohy 
i ruce již pobolívají. Ale nestěžuje 
si. Teď v zimě narouboval ovocné 
stromy a s jarem ho čekají zá-
hony. Pochlubil se, že v červenci 
se stane pradědečkem. Všechny 
členy našeho sboru zdraví a těší 
se na další setkávání.

Gratulace 
Náš farář Martin Bánoci letos 
úspěšně absolvoval již dva kurzy 
nemocničního kaplana a bude 
v nich pokračovat. Kromě toho 
byl jmenován předsedou Porad-
ního odboru Ústeckého seniorátu 
pro děti, s kterými to výtečně umí. 
Mají se na co těšit. Gratulujeme!

První společné
V pátek 27. prosince 2019 
v podvečer poskytla naše útulná 
presbyterna zázemí pro první 
ekumenické setkání žen a mužů 
nejen z Teplicka. Chvíli jsme 
rozjímali nad biblickým textem 
z dopisu Efezským, který přečetl 
Roman Gaudyn, a pak se hovor 
u dobrého jídla a pití stočil na věci 
světské. Popovídali jsme si a roze-
šli se v očekávání příštího...

Benefice  
pro Marka
Na benefiční koncert, jehož výtě-
žek byl určen pro rodinu Marka 
Ševčíka, jsme přispěli částkou  
2 tisíce korun. Benefice se konala 
22. února v kostele sv. Alžběty 
Uherské v Teplicích, vystoupili 
na ní sbor Collegium Hortense, 
pěvecké uskupení pod vedením 
J. Štěpánové, kapela PHAU Pavla 
Polívky a další hudebníci.  

Dva nám blízcí lidé získali 19. února v Zahraním domě v Teplicích ocenění ve čtenářské anketě Osobnost roku 
2019 Ústeckého kraje. Mirka Sršňová se vůbec neztratila v silně obsazené kategorii podnikání a management 
a Tomáš Jun zvítězil v kategorii kultura.  Navíc získal absolutní prvenství, protože mu čtenáři přidělili nejvyšší 
počet hlasů. V anketě hlasovalo celkem 2 161 lidí. Blahopřejeme!

Nové osobnosti kraje

Se sestrou Lydií Vondráčkovou, kterou si Pán Bůh k sobě povolal 11. února ve věku 79 let. Smuteční bohoslužby 
20. 2. vedl Martin Bánoci, vzpomínku na zesnulou přidal emeritní farář Jan Opočenský. 

Dopoledne 23. prosince 
2019 jsme byli zpěvem koled 
potěšit pacienty na dětském 
a interním oddělení teplické 
nemocnice, kde je farář Mar-
tin Bánoci kaplanem. 

Skvěle nás doprovodili dva hudeb-
níci - na fagot hrál filharmonik 
Radovan Skalický, na akordeon 
náš kamarád, nevidomý Ondřej 
Krejča, žák litvínovského gymná-
zia. Bylo nás celkem 15 a radost 
jsme udělali i nemocničnímu 
personálu.

Zpívání v nemocnici

ROZLOUČILI JSME SE...
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Ptali jsme se: Jak se vám 
pracovalo ve staršovstvu 
v období let 2014 – 2020 a co 
přejete novým presbyterům?

 Věra Grögerová, kurátorka
Se staršovstvem se mi po obě 
volební období pracovalo velmi 
dobře, protože je dělné, aktivní 
a tvůrčí. To vše s pomocí Boží. 
Novému staršovstvu s novým ku-
rátorem přeji totéž, svornost ať je 
neopouští. Pán Bůh je naše síla. 
 Jana Matuchová
Se členy staršovstva se mi spolu-
pracovalo dobře. Práce byla kon-
struktivní a konečná dohoda vždy 
věcná. Novému staršovstvu přeji, 
aby vždy rozhodovalo ve svornosti.
 Pavel Jirsák
Když má člověk pracovat dobře nebo 
být něčemu platný, musí dané věci dát 
kus svého času, pohodlí a sádla. Někdy 
i nervů. To všechno, si myslím, celé 
staršovstvo splňovalo. Bylo sympatic-
ké a oceňuji u těch, kteří neměli čas, 
nebo věci nešly podle jejich představ, 
v průběhu mého působení odstoupili. 
A to tak, že s nimi můžu i dále komu-
nikovat. Všem novým presbyterům 
přeji, aby pro ně práce pro sbor nebyla 
nechtěnou přítěží, ale mohli v ní najít 
prostor k seberealizaci a radost.
 Hana Blažková
Práce ve staršovstvu byla zajímavá. 
Je to práce zodpovědná, ale když 
máte kolem sebe chytré a zod-
povědné bratry a sestry, jde to 
s úsměvem. Novému staršovstvu 
přeji při rozhodování chladné hla-
vy, bystrý rozum a veselou mysl.
 Milan Jancyk
Právě končící staršovstvo dokázalo 
překonat obrovskou farářskou 

Co přejeme novému staršovstvu?

krizi a dovedlo sbor do klidných 
vod s novým farářem. Prokázalo 
odvahu, sílu i moudrost a splnilo 
slib daný sboru před šesti lety.
Nové staršovstvo má před sebou 
velice těžký úkol. Dovést sbor 
do začátku období úplného samo-
financování. To nedokáže samo. 
Potřebuje podporu celého sboru 
a ochotu všech přispívat do spo-
lečného rozpočtu alespoň 5% ze 
svého příjmu. Pak máme šanci, že 
budeme pod kazatelnou poslou-
chat kázání svého faráře. Přeji 
novému staršovstvu moudrost, 
pokoru a Boží ochranu při jejich 
rozhodování.
 Štěpánka Skalická
Během šestiletého funkčního 
období zažilo staršovstvo mnoho 
radostných i nepříjemných chvil. 
Společnými silami jsme vše zdárně 
a úspěšně zvládli. Totéž bych přála 
také novému staršovstvu. 
 Vlastimil Vondráček
Jsem rád, že se uvolnila atmosféra, 
která byla za minulého faráře; nyní 
jsou jednání v klidu, někdy zby-

tečně dlouhá a rozvláčná. Preferuji 
rychlé řešení s jasným výsledkem. 
A toto přeji i novému staršovstvu, 
které by bylo záhodno omladit, 
aby sršelo novými nápady. Tím 
se ovšem nechci nijak dotknout 
všech starších a zkušených.
 Ladislava Richterová
Na sestrách a bratrech ve staršovstvu 
nejvíc oceňuji sounáležitost, praco-
vitost a pokoru při díle Božím. Spo-
lečně jsme prošli těžkým obdobím, 
kdy jsme si nerozuměli s bývalým 
farářem. Ve svornosti jsme to ustáli 
a posílilo nás to. S novým farářem 
se aktivity sboru znásobily, práce 
je hodně, ale je radostná a do sbo-
ru se vracejí ti, kteří nějaký čas 
chyběli. Před novým staršovstvem 
stojí nelehký úkol – dovést sbor 
k samofinancování. K tomu mu přeji 
moudrost, odvahu a pomoc všech 
členů ČCE v Teplicích.
 Růžena Jancyková
Ve staršovstvu sboru ČCE v Tepli-
cích pracuji návazně hned po skon-
čení 30 let kurátorství mého tatínka 
br. Miroslava Titěry již mnoho let. 
Jsem opravdu vděčná za všechna 
tolik obohacující sborová setkání 
a společenství, staršovstva nevyjí-
maje, kterých se mohu stále znovu 
účastnit a z pověření pomáhat v ob-

lasti pokladní a finanční. Z posled-
ních let bych chtěla vyjádřit velikou 
vděčnost P.B. za získané nesdělitel-
né a nepřenosné zkušenosti z obdo-
bí let 2015 - 2018 z farářování Dana 
Páleníka, bez kterých bych nikdy 
netušila a nevěřila, jakého člověka 
lze také na kazatelně naší církve po-
tkat! Opravdu veliké díky našemu 
Pánu a všem členům staršovstva, 
že jsme tyto roky zvládli! Po těchto 
zkušenostech si myslím teprve nyní 
dovedeme našeho současného  
br. f. Martina Bánociho a jeho man-
želky Lii opravdu vážit a s radostí se 
spolupodílet na mnoha aktivitách, 
které pak společně tvoříme.
Pokračující nové staršovstvo má 
před sebou myslím krásnou, zajíma-
vou a hodně aktivní spolupráci s ce-
lou rodinou našeho br. faráře, a to je 
úžasná motivace! Přeji nám hodně 
sil a pomoci od P. B., mj. ke dvěma 
nelehkým výzvám budoucích let, 
a to spojení sboru Teplice a Duchcov 
a přechodu k plnému samofinanco-
vání. Spolehnutím na vedení Boží 
a dobrou vůlí při každé spolupráci 
to, věřím, úspěšně zvládneme. 
 Vlasta Kittlerová
Do konce září 2018 to byly nervy 
a hrůza. Od 1. října téhož roku poho-
da a samá akce. Novému staršovstvu 
přeji hodně síly, odvahy a nápadů. 
 A co očekává od nového 
staršovstva farář Martin 
Bánoci? 
Dobrou spolupráci a společný 
podíl na budování sboru. Že každý 
presbyter převezme svůj kus odpo-
vědnosti za jeho život. Očekávám 
lidský přístup a otevřenost.

Výroční sborové shromáž-
dění s volbou nového star-
šovstva se koná v neděli 
29. března 2020  
po bohoslužbách.  
Každý z hlasovných údů 
sboru má možnost navrh-
nout svého kandidáta.
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Máte-li možnost,  
sledujte dění ve sboru ČCE 

také na internetu:   

www.cceteplice.cz

Redakce děkuje všem dopisovatelům, kteří se podíleli na přípravě vydání. Grafická úprava: Jiří Vondráček. Příspěvky zasílejte 
na adresu: metropol1@seznam.cz, nebo osobně předejte L. Richterové. Tisk: Jiří Bartoš – SLON, Ústí nad Labem. 

Sbor ČCE Teplice

Pravidelná 
shromáždění
NEDĚLE:
    9.30 h. –  bohoslužby 

Teplice
 10.00 h. – nedělní škola
    8.00 h. – každá 2. neděle  

– bohoslužby Duchcov 
ÚTERKY:
 15.00 h. – Klub dětí
 16.00 h. –  Konfirmační 

příprava
  17.00 h. – Biblická hodina
PÁTKY:  
jedenkrát měsíčně:
  18.00 h. – Ekumenické 

setkání mládeže každého 
věku 
  19.00 h. – Ekumenické 

setkání mužů

Pro veřejnost nyní zřídil  
farář Martin Bánoci  
návštěvní hodiny. 
Kostel ČCE v ulici  
J. V. Sládka číslo 16  
v Teplicích je pro všechny 
otevřený každou středu 
od 14 do 15 hodin.  
Jsme otevřené společenství, 
neostýchejte se zavítat.

Kontakt:
tel.: 722 695 008

Návštěvní  
hodiny 

www.lionsclub.cz/teplice/

Lions Club Teplice Ladies

DOBROÈINNÝ BLEŠÍ TRH
 28. 3. 2020 od 10.00 do 17.00 hodin v prostorách 

Jídelny Èsl. Dobrovolcù 2865, Teplice 
(vedle budovy Gymnázia) 

poøádá

 info@lctepliceladies.cz

Výtìžek z prodeje 

bude vìnován 

na nákup pomùcek 

pro Patrika

ŠANCE PRO PATRIKA

Farní sbor ČCE v Teplicích se k této akci přidá s vlastním prodejem. 
Výtěžek poslouží našim dětem ze sociálně slabších rodin na volnočasové 
aktivity. Pamatujte na to a darujte věci, které ještě mohou sloužit jiným. 
Kontaktní osoba: L. Richterová, tel. 602 180 678

IRSKÁ NOVOROČNÍ  
MODLITBA 
Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen 
nějakého utrpení, protože vím, že 
stejně nezůstaneš. 
Nepřeji Ti, aby Ti po tváři netekly 
slzy, protože je stejně nezadržíš 
a pláčem se Ti uleví. 
Nepřeji Ti, abys nezakusil žádnou 
bolest, protože už ji stejně dávno 
znáš. Víš také, že utrpení zušlech-
ťuje, že slzy očišťují srdce a bolest 
že zároveň zraňuje i posiluje. 
Něco bych Ti ale přeci jen rád 
popřál: 
Abys byl za všechno vděčný, 
i když se Ti to třeba nelíbí. 
Abys opatroval vzpomínky 
na dobré věci, které jsi zažil, i když 
jich možná není až zas tolik. 
Abys byl statečný, i když si myslíš, 
že už to nejde. 
Abys svůj kříž zbytečně neodha-
zoval, protože kolikrát ho odhodíš, 
tolikrát se budeš vracet a sbírat ho. 
Abys ho mohl donést až na vr-
chol, na nějž je nutné vystoupit, 
i když se zdá nedosažitelný. Aby 
dary, které v sobě máš, rostly 
pomalu, ale po celý rok aby Ti 
pomáhaly. 
Abys nikdy nevyměnil přítele, který 
je opravdový, a když udělá chybu, 
abys mu odpustil a ne opustil. 
Abys mohl dávat radost, sílu 
a naději těm, s nimiž Tě pojí láska. 
Nezapomeň, že každá růže má 
trny, ale přesto je krásná. Amen.

Zapište si 
do diáře:
  21. 3. sobota - Šachový 

turnaj pro amatéry
  28. 3. sobota – Bleší trh 
  29. 3. neděle – VSS s vol-

bou nového staršovstva
  10. 4. pátek – Velký pátek
  12. 4. neděle – Velikonoč-

ní neděle
  25. 4. sobota – turnaj 

ve stolním tenise
  26. 4. neděle – návštěva 

sboru ČCE Poděbrady u nás
  3. 5.  neděle – pozvánka 

do Muldy – 90 let pozounistů
  23. 5. sobota – seniorátní 

den v Řehlovicích
  5. 6. pátek – Noc kostelů
  6. 6. sobota – Festival 

Doma na zahradě

Březen: výstava ČCE  
„Bůh miluje cizince“


