Velikonoční sborový dopis
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích

Modlitba v Getsemane

Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané
Getsemane a řekl učedníkům: „Počkejte
zatím zde, já půjdu dál, abych se
modlil.“ Vzal s sebou Petra a oba syny
Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a
úzkost. Tehdy jim řekl: „Má duše je
smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte
se mnou!“ Poodešel od nich, padl tváří k
zemi a modlil se:

„Otče můj, je-li možné, ať mne mine
tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak
ty chceš.“ Potom přišel k učedníkům a
zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „To
jste nemohli jedinou hodinu bdít se
mnou? Bděte a modlete se, abyste
neupadli do
pokušení. Duch
je
odhodlán, ale tělo slabé.“ Odešel
podruhé a modlil se: „Otče můj, není-li
možné, aby mne ten kalich minul, a
musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“ A
když se vrátil, zastihl je opět spící;
nemohli oči udržet. Nechal je, zase
odešel a potřetí se modlil stejnými slovy.
Potom přišel k učedníkům a řekl jim:
„Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila
se hodina, a Syn člověka je vydáván do
rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme! Hle,
přiblížil se ten, který mě zrazuje.“
(Mt 26, 36-46)

Agónie nebo-li zápas v zahradě
Petr, Jakub a Jan viděli Kristovu agónii v Getsemane a byli tak zasažení,
že zaspali. Ježíš naopak zakouší smutek a úzkost. A na učedníky to hluboce
zapůsobí. Učedníci jsou mu nablízku a zároveň jsou od něj daleko. Jsou tu a sedí
a On je tam s tváří k zemi. Jsou blízko i daleko, jako ten kdo spí a kdo se modlí,
kdo zavírá oči a kdo se v noci bdí, kdo je zahleděný do sebe a kdo se obrací k
Otci.
„Getsemane“ znamená „lis“ a zde bude lisován ten, z kterého vyteče krev za
nás všechny. Podle Matouše a Marka to byla uzavřená země; podle Jana to byla
zahrada. Ježíš se tam často uchyloval se svými učedníky. Toto vyprávění je
oknem do nejintimnější oblasti Ježíšova já. Odkrývá jeho vztah k Otci a k nám.
To všechno dělá vlastními slovy, která pronáší v rozhodujícím okamžiku svého
života. Je to noc, ve které se vydává na smrt, smrt násilnou a nespravedlivou,

opuštěný od lidí i od Boha. V této noci jsou přítomny všechny naše noci – a
člověk zná mnoho nocí a Boží Syn se do nich ponořuje a naplňuje je svou
přítomností.
Kristus vstupuje do zahrady jako nový Adam, který napravuje to, co starý
Adam napáchal. Starý Adam si urval synovství pro sebe. A tak nový Adam
přivádí toho starého k jeho synovské důstojnosti. Na sebe bere násilnost této
krádeže a daruje sám sebe.
Getsemanská modlitba tvoří zvláštní, velmi výrazný předěl v pašijním
příběhu. Až do této chvíle je Ježíš pánem situace, ale následně je vydán do rukou
hříšníků. V tuto chvíli prožívá Ježíš krizi a ustavičně obrací střídavě na Otce a
na učedníky a setkává se s mlčením. Nevidíme zde Ježíše, kterého se nedotýká
utrpení, ale Ježíše až překvapivě lidského, podobného nám všem. Ježíš
potřeboval načerpat na modlitbě. Jeho modlitba poněkud připomíná Jákobův
zápas u brodu Jabok. I tam se bojuje v noci, sám s Bohem. U Jaboku se bojuje o
požehnání, v Getsemane se bojuje o spásu člověka. Jen kvůli nám bude pít náš
hořký kalich. S tím vším je spojená agonie – smrt falešného já, které umožňuje
oddělit se od pravdy Syna. Přesto nakonec Ježíš řeší svůj zápas slovy: „Buď vůle
tvá.“ Jeho modlitba je neúnavná a ve všech zkouškách vytrvalá.
Jak vypadají naše modlitby v tichu? Za co prosíme? V čem spočívá náš boj?
Pokojné velikonoční svátky Vám jménem staršovstva sboru přejí
farář Martin Bánoci a kurátorka Věra Grögerová.

Stalo se ve sboru










Na začátku nového roku 2020 proběhl i v našem sboru ČCE Alianční týden
modliteb, který nesl název: PORADA O NÁPRAVĚ – Jan Ámos Komenský.
Sešli jsme se na 7 místech s účastí 256 lidí a vybralo se celkem 11.201,-Kč,
které byli věnované na potřebu projektu ČEA s názvem M4Ready
Farář Martin Bánoci se účastnil dvou kurzu nemocničního kaplana, které se
orientovaly na „Kroky k dobré komunikaci“ a „Paliativní péče v
nemocnici“
Promítli jsme si film #chicagogirl z minulého ročníku festivalu Jeden svět.
Následovala beseda s panem Semyanem Himberem, který musel před
několika lety z politických důvodů Sýrií opustit a nyní pracuje jako tlumočník
z arabštiny
Společně jsme se rozloučili se sestrou Lýdií Vondráčkovou, která zemřela
ve věku 79 let
Uskutečnil se „Sborový den“, který se nesl v duchu oslavy naši sestry J.
Horákové, která oslavila 90 let
Ve sboru je umístněná výstava „Bůh miluje cizince“, ale z důvodů
karantény ji vidělo minimum lidí

Velikonočních zamyšlení
od Carla Carretto
Pravá smrt
Smrt byla pro Ježíše vrcholem extrémní chudoby. Bůh si ke spáse člověka
zvolil cestu chudoby a žádný okamžik této cesty nebyl tak prosycen chudobou jako
okamžik smrti. Mrtvý Bůh byl absolutní chudobou: jít dál už nebylo možné.
Kristus sestoupil až na dno této temné a bolestné hlubiny, aby se připojil ke všem
lidem, jež Otec předurčil, aby se stali jeho dětmi, kteří však pro svou neposlušnost
zahynuli. Oheň lásky, který pohltil „nelásku“, měl moc ji roztavit. Láska zvítězila,
člověk byl vykoupen. Dědictví svobody se vrátilo na zem. Přijmout smrt jako úkon
lásky není snadné. Považuji to za mistrovské dílo Kristovy lásky. Na nás je řada,
abychom ho navzdory své nekonečné slabosti napodobovali. Pravá smrt však není
smrt tělesná: ta je nanejvýš jejím symbolem, jejím hrozným, viditelným, citelným
projevem. Pravá smrt je odloučením od Boha a je netolerantní; pravá smrt je
nevěřit, nedoufat, nemilovat. Pravá smrt je zmatek, ve kterém člověk skončí, když
neuposlechne Otce, je to nerozpletitelná síť, ve které uvízne se svými vášněmi; je to
největší porážka jeho snů o vlastní velikosti, je to rozklad celého člověka. Pravá
smrt je prázdnota, tma, úzkost, zoufalství, nenávist, destrukce. Kristus přijal tuto
smrt, toto odloučení, aby byl solidární se všemi, kdo byli odloučeni, a aby je
vykoupil. Když sestoupil na dno jejich zoufalství, oznámil jim svým vzkříšením
naději. Když se ponořil do hlubiny jejich neschopnosti milovat, daroval jim svým
vzkříšením nekonečnou radost lásky.
Bez míry
Bůh se vydal do rukou člověka a postavil se na jeho místo. Bůh se vydal do
rukou chudého a ocitl se na posledním místě. Zbývá ještě něco? Ano, něco zbývá.
Míra člověka, míra chudého je stále ještě nějakou mírou. Pak existuje
„bezměrnost“, totiž láska bez míry a bez hranic. Je na člověku, aby přijal, že vkročí
do temnoty, do propasti neprůhledného světa. Je na Ježíšovi, na Synovi, aby
přijal, že bude opuštěn Otcem. Tragický výkřik, který se rozléhá dějinami, je
výkřikem samotného ukřižovaného Krista: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě
opustil?“ (Mt 27, 46). Neexistují důvody, které by to mohly vysvětlit. Je zbytečné,
abychom se to snažili pochopit, Bůh mlčí. A mlčí, i když se jedná o jeho
milovaného, jeho jednorozeného Syna Ježíše. „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě
opustil?“ Tento výkřik je souhrnem veškerého sténání lidstva. Bůh mlčí. Je hrozné,
když Bůh mlčí před lidskou temnotou. Řekl bych, že toto je největší utrpení.
Samozřejmě je to i nejhrdinnější zkouška. Dříve nebo později nás Bůh požádá,
abychom milovali „bez hranic“. Nesnažte se pochopit, nepochopíte. Nesnažte se
vidět, neuvidíte. Snažte se milovat. V lásce, jenom v lásce se může přiblížit
opuštěný Ježíš a s ním všichni opuštění země.
(Z knihy: Carlo Carrett, Myšlenky na každý den)

Modlitba
Milý Pane, prosíme Tě, dej nám sílu v bouřlivém čase, kdy zakoušíme mocnost
viru. V nejisté chvíli, kdy ochromen je celý svět. V okamžicích, kdy bojíme se čísel a
omezujících vět. Dej, ať nezlomí nás strach a úzkosti. Dej, ať je to dar, který nás k
Tobě obrací. K Tobě, k víře, do rodin a k vzájemné blízkosti, k moudrosti, starosti o
druhé a k lidskosti.
(autorka Jana Pešková)
Kontakt:
Kalendář 2020
VELKÝ PÁTEK
bohoslužby
(pátek 19. dubna, 10:00 – online vysilání najdete
na našich facebookových stránkách)
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
bohoslužby
(najdete namluvené na našich
webových stránkach www.cceteplice.cz)
____________________________________________

KDYŽ NEBUDE KARANTÉNA
--------------------------------------------------------------------NAVŠTĚVA PARTNERSKÉHO SBORU
(neděle 3. května, 14:00 - Mulda)
PINPONGOVÝ TURNAJ AMATÉR
(sobota 16. května, 14:00)
SENIORATNÍ SETKÁNI SBORŮ
(sobota 23. května, Řehlovice)
NOC KOSTELŮ
(pátek 5. června, 18:00)
DOMA NA ZAHRADĚ
multi-žánrový festival hudby
(sobota 6. června, 14:00)
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro děti od 6 – 14 let
(13. 7. – 17. 7. 2020 – Teplice)
CYKLO-VÝLET
nejenom sborový výlet na kolech
(18. 7. – 25. 7. 2020 – Nekoř)
SBOROVÁ DOVOLENÁ NA SLOVENSKO
(8. 8. – 15. 8. 2020 – Červenica)

Srdečně vás zve farní sbor Českobratrské
církve evangelické Teplice.

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

Personální fond
Děkujeme všem, kdo přispíváte na provoz
sboru, i když se nesetkáváme. 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 2020 až 2021 takto:
- pro rok 2020 ve výši 150 000,- Kč
- pro rok 2021 ve výši 200 000,- Kč
Personální fond musí odvádět každý
samostatný sbor na podporu platu svého
faráře nebo farářky. Výše odvodu do
Personálního fondu bude narůstat i v dalších
letech, tak, jak budou postupně snižovány
náhrady od státu.
Příjem za
3% salár 4% salár za 5% salár
měsíc:
za rok
rok
za rok
10 000,-Kč

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

Už třicet let jsme svobodní. Už sedmý rok
se náš stát nestará o to, jak budeme
získávat finance. Je na nás, abychom to
řešili my sami. Zvládneme to!
https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/

