Vánoční sborový dopis
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích

Anděl jim řekl:
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou
radost, která bude pro všechen lid.
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus
Pán, v městě Davidově.
(Lukáš 2, 10-11)

Vánoce očima faráře…
Každý je jiný, a tak nemohu mluvit za ostatní faráře, jak prožívají
Vánoce oni. Popíšu, co Vánoce znamenají pro mě, jaké mi přinášejí
starosti a jaké radosti.
Před 30 lety…
Jako malý chlapec si pamatuji, že na Štědrý den (kolem 15h) jsme
šli do kostela na bohoslužbu. Když jsme se vrátili, sedli jsme si ke
štědrovečernímu stolu. Táta se pomodlil Otčenáš a pak jsme začali jíst.
Po štědrovečerní večeři nám rodiče, babička a dědeček dávali dárky.
Byly to hodně praktické věci: fusekle, svetr, pyžamo, pantofle, nebylo to
jako dnes, že už ani nevíme, co dát našim dětem. Mají snad všechno:
iPhony, iPady a iPonožky už nedělají radost. Já jsem jako dítě nikomu
nic nedával. A rodiče nám už vůbec neříkali, že to všechno přinesl
Ježíšek nebo Santa Claus. Po dárečcích jsme si sedli k telce a koukali
na pohádky. Maminčinou oblíbenou jsou Tři oříšky pro Popelku. Dnes
to vidím jinak. Dítě už dávno nejsem – možná, tak trochu .
Před 7 lety…
Moje vlastní rodina je daleko na východním Slovensku, tak jsem
byl nesmírně obohacený rodinou mé manželky. Její rodině bylo snad
požehnáno jako Abrahámovi, že bude mít potomstvo, které se nedá
spočítat. Ani dnes bych nedal všechna jména dohromady. Je jich jako
máku + písku + hvězd. Nejde až tak, že jich je hodně, ale o to, jak
prožívájí Vánoce. Jako rodina se setkávají, dávají si navzájem dárky

(což je náročné), společně stolují, ale především vezmou hudební
nástroje a hrajou a zpívají vánoční písně. A to až do úmoru.
Před rokem…
Jako farář jsem tady v Teplicích prožil zatím jenom jedny Vánoce
a to loňské. Teď už to můžu říct: tady je doma. Začátkem prosince
začíná pro faráře předvánoční maraton různých příprav – především
psaní kázání, ale i jiné. V loni to bylo chystání vánoční besídky,
benefiční koncert, pastorační povinosti, ale i netradiční stavění 6
metrového stromku v kostele. Do tohoto maratonu, se musí vejít ještě
rodina.
Vánoce 2019…
Tento rok se mi zdá, že je toho ještě víc. Farář a sbor organizují
spoustu akcí nejenom pro domácí, ale i pro veřejnost. Tak například
bohoslužby ve spolupráci s dětským pěveckým sborem Poupata, zpěvy
Taizé, bohoslužby a po nich vánoční punč, nacvičování vánoční hry,
farářovy palačinky na vánočních trzích, bohoslužby a vystoupení dětí
za doprovodu manželů Valtových, zpívání koled v nemocnici, vánoční
mládež, bohoslužby a vánoční hra dětí a mládeže. Na Štědrý den se
sejdeme na předpůlnočním ztišení a zpívání. A to jsou jenom ty nejvetší
akce.
Nyní mi v hlavě vrtá otázka: jak by měly vypadat skutečné
Vánoce? Odpověď nacházím v jedné slovenské písničce.
Zídení ako rodina sme spolu pred Tebou.
Jednotní spievame zo srdca Kráľovi kráľov.
Nech znie Abba, Otče, vzácny si pre nás.
Nech znie Abba, Otče, Sväté meno máš
A říkám si v duchu, že ty skutečné Vánoce také nebyly načančané.
Nepeklo se cukroví a nezkoušely se koledy. Nebyla to idylka s
padajícím sněhem a ozdobenými stromky. Ve stáji páchl hnůj, byla
zima a Josefa s Marií přepadla nejedna pochybnost, jestli je Bůh
opravdu s nimi. Možná že úzkostí a otazníků bylo víc, než jsme schopni
si připustit. Takže – shrnuto a sečteno – se možná dotýkám té skutečné
vánoční reality. A určitě nejsem sám…
Požehnané a pokojné vánoční svátky a požehnaný Nový rok 2020,
Vám přeje za celý sbor
farář Martin Bánoci a kurátorka Věra Grögerová.

K zamyšlení
Jsme ochotní?
Zapomenout na to, co jsme
udělali pro jiné lidi, a pamatovat si,
co pro nás udělali jiní lidé?
Ignorovat, co nám svět dluží, a
myslet na to, co dlužíme my světu?
Chceme-li vidět, že muži a ženy
jsou stejně skuteční jako my, zkusme
se podívat do jejich srdcí. Do srdcí,
hladovějících po míru a radosti.
Důvodem naší existence není to,
co ze života dostáváme, ale to, co
chceme dát životu?
Jsme ochotní dělat tyto věci
alespoň jen jeden den v roce? Pak
si Vánoce můžeme nechat.
Jsme ochotní?
Sklonit se a vidět potřeby a
touhy malých dětí?
Soucítit se slabostí a osamělostí
starých lidí?
Chceme-li se přestat ptát, jak
nás naši přátelé milují, zeptejme se
sami sebe, zda je máme rádi dost!
Adventní a vánoční program 2019:
01. 12. (1. adventní neděle)
08:00
09:30
08. 12. (2. adventní neděle)
09:30
10. 12. (úterý)
16:00
14. 12. (sobota)
14-18h
15. 12. (3. adventní neděle)
22. 12. (4. adventní neděle)
24. 12. (Štědrý den)
25. 12. (1. svátek vánoční)
31. 12. (úterý)
1. 1. 2020 (středa) NOVÝ ROK 2020

Jsme ochotní dělat tyto věci
alespoň jeden den v roce? Pak si
Vánoce můžeme nechat.
Jsme ochotní?
Věřit, že láska je nejsilnější na
světě, silnější než nenávist, silnější
než zlo, silnější než smrt?
Věřit v požehnaný život, který
začal v Betlémě před dvěma tisíci
lety?
Pak budeme mít Vánoce. A
když to můžeme mít jeden den v
roce, proč ne navždy?

ČCE Teplice, J. V. Sládka 2006/16
Bohoslužby v Duchcově
Bohoslužby + pěvecký sbor Poupata
Bohoslužby + VP + vánoční punč
Vánoční divadlo dětí z MŠ FŠ
Vánoční trhy + prodej farářových palačinek
(na Zámeckém náměstí)
08:00 Bohoslužby v Duchcově
09:30 Bohoslužby + manželé Valtovi
09:30 Bohoslužby
16:00 Vánoční hra dětí a mládeže (Ukradený Betlém)
21-22h Předpůlnoční ztišení a zpívání
08:00 Bohoslužby v Duchcově + VP
09:30 Bohoslužby + VP
18:00 Večerní zamyšlení + občerstvení
16:00 Bohoslužby + promítání (život sboru 2019)

Srdečně vás zve farní sbor Českobratrské církve evangelické Teplice.

Vánoční modlitba
Pane Bože, spolu s krásnými tradicemi, zdobením vánočního
stromku, zpíváním koled a darováním dárků, je tato vánoční večeře
důležitou součástí oslavy narození našeho Pána, Ježíše Krista. Přijď,
Pane, Bože náš, a stoluj s námi, když se těšíme z této radostné vánoční
atmosféry. Jak se zpívající andělé radovali z narození dítěte v
Betlémě, můžeme se také těšit i my z této vánoční události. Amen
(Modleme se u svého štědrovečerního stolu!)
SOUTĚŽ
Co se stalo o Vánocích? Odpověď najdeš v tajence! Pozor soutěžíme o zajímavé ceny.
Odpovědi hledejte v Bibli (Český ekumenický překlad), který najdete i na webu:
www.biblenet.cz. Správné odpovědi posílejte na číslo: 722 695 008 ve formě: jméno a
příjmení, správná odpověď. Nebo napište na papírek (jméno a příjmení, správná
odpověď) a hoďte do schránky na adrese: J. V. Sládka 2006/16, Teplice. Výherci
budou slosování 1. 1. 2020 po Bohoslužbách, které začínají v 16h, v kostele ČCE
Teplice. Nepřítomnost se neomlouvá, ceny může přebrat i pověřený zástupce.
1

1) Třetí slovo v knize - Ezechiel 16, 55
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2) První slovo v knize - Exodus 17, 10
3) Poslední slovo v knize - Zjevení Janovo 3, 2
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4) Dvanácté slovo v knize - Jóel 1, 4
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5) Šesté slovo v knize - Filemonovi 1, 20
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7) 10 - 6 + 3 = ? slovo v knize - Ageus 1, 15
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8) Dvanácté slovo od zadu v knize - Malachiáš 3, 11
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9) Jak se jmenoval 5 syn Ezauův - 1. Paralipomenon 1, 35
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10) Osmá kniha Starého zákona
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11) První slovo v evangeliu podle Jána 3, 4
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12) První slovo v knize – Kazatel 7, 4
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13) Desáté slovo od zadu v knize - Efezským 6, 24
14) Prorok ve Starém zákoně mezi Nahum a Sofonjáš
15) Z jakého města původně pochází farář Martin Bánoci
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Kontakt:

6) Poslední slovo ve 4 Žalmu

email: teplice@evangnet.cz
web: www.cceteplice.cz

mobil: 722 695 008
č. účtu: 2100220448/2010

