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úterý  
1 

Bedřich 

 

16:00 - Biblická hodina 
18:00 - Konfirmační příprava  

středa  
2 

Anežka 

Nemocniční kaplan 
Setkání maminek a dětí předškolního věků (dle domluvy)  

čtvrtek  
3 

Kamil 

09:00 - 12:00 – Úřední hodiny 
15:00 - Klub dětí 
17:00 - Táborová porada vedoucích 

pátek 
4 

Stela 

Pastorálka (Litoměřice, 9h – 15h) 
 

18:00 - Mládež každého věku  
sobota 

5 
Kazimír 

 

neděle 
6 

Miroslav 

1. neděle postní „Invocavit“ 
09:30 - Bohoslužby + vysluhováním Večeře Páně  

pondělí 
7 

Tomáš 

Nemocniční kaplan 
 

úterý 
8 

Gabriela 

Mezinárodní den žen 
16:00 - Biblická hodina 
18:00 - Konfirmační příprava 

středa 
9 

Františka 

Nemocniční kaplan 
Setkání maminek a dětí předškolního věků (dle domluvy)  

čtvrtek 
10 

Viktorie 

09:00 - 12:00 – Úřední hodiny 
15:00 - Klub dětí 

pátek 
11 

Anděla 

Předkřestní příprava 
 
18:00 - Střední generace (v rodině Gaudynových) 

sobota 
12 

Řehoř 

 

neděle 
13 

Růžena 

2. neděle postní „Reminiscere 
09:30 - Bohoslužby + předsvatební příprava 
11:00 - Beseda s uprchlíkem ze Sýrie  

pondělí 
14 

Rút, Matylda 

Nemocniční kaplan 
 

 
úterý 

15 
Ida 

 
16:00 - Biblická hodina 
18:00 - Konfirmační příprava 

středa 
16 

Ljuba 

Nemocniční kaplan 
Setkání maminek a dětí předškolního věků (dle domluvy)  



Sborový kalendář ČCE Teplice   BŘEZEN 2022 

Kontakt: evangelický farář – Martin Bánoci   mobil: +420 722 695 008 
Adresa: J. V. Sládka 2006/16, 415 01 Teplice  web: www.cceteplice.cz 
 

čtvrtek 
17 

Vlastimil 

09:00 - 12:00 – Úřední hodiny 
15:00 - Klub dětí 
17:00 - Táborová porada vedoucích 

pátek 
18 

Eduard 

09:00 - Vaření pro Květinu 
09:15 - Biblické příběhy v Mateřské školce Fráni Šrámka 
18:00 - Ekumenické setkání mužů  

sobota 
19 

Josef 

 

neděle 
20 

Světlana 

3. neděle postní „Oculi“ 
09:30 - Bohoslužby + VSS (Výroční sborové shromáždění) 
16:00 - Beseda s imámem a návštěva muslimské obce 

pondělí 
21 

Radek 

Nemocniční kaplan  

úterý 
22 

Leona 

 
16:00 - Biblická hodina 
18:00 - Konfirmační příprava 

středa 
23 

Ivona 

Nemocniční kaplan 
Setkání maminek a dětí předškolního věků (dle domluvy)  

čtvrtek 
24 

Gabriela 

DOVOLENÁ (24.3. – 29.3.2022)  

pátek 
25 

Marián 

 

sobota 
26 

Emanuel 

 

neděle 
27 

Dita 

4. neděle postní – „Laetare“ 
09:30 - Bohoslužby (záskok) 

  
pondělí 

28 
 Soňa  

 

úterý 
29 

Taťána 

 

středa 
30 

Arnošt 

Nemocniční kaplan 
Setkání maminek a dětí předškolního věků (dle domluvy) 
 

čtvrtek 
31 

Kvido 

09:00 - 12:00 – Úřední hodiny 
15:00 - Klub dětí 
17:00 - Táborová porada vedoucích 

pátek 
1. 4. 2020 

Pastorálka (Litoměřice, 9h – 15h) 
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Stručný zápis ze zasedání staršovstva z 31. ledna 2022 

 diskuze ohledně fary v Duchcově: A. Šavel a M. Bánoci navštíví objekt v pátek 4. 2. ve 
13 hodin odpoledne. Statik dle kurátora R. Gaudyna prohlédne duchcovskou faru během 
příštího týdne a vypracuje posudek. A. Šavel zajistí realitního makléře pro návrh ceny 
k prodeji – chtěli bychom 3 miliony Kč. Zjištění a návrh na prodej naší poloviny 
předloží staršovstvo březnovému výročnímu shromáždění. R. Gaudyn vypracuje seznam 
movitého majetku v Duchcově, který můžeme nabídnout ostatním sborům ČCE. 

 ohlédnutí za lednovými akcemi (on-line šachový turnaj, svěcení bytu s katolickým 
knězem, farářský kurz, instalace seniora T. Pavelky, setkání s architektem Sedláčkem) 

 přehled nejbližších akcí (např. benefiční koncert pro Živý dům) 

 táborový tým se zajede podívat do Křížlic na prostory pro letní tábor – ten proběhne 1.-
10.7.2022 

 probíhá předkřestní příprava rodiny Ryšavých a předsvatební příprava Rút Jelínkové, 
Radka Zajace a Kateřiny Přibylové 

 25. až 27. února proběhne víkendové setkání dětí (zatím nahlášeno 18 účastníků) 

 do konce března nutno vyplnit evidenční a hospodářský dotazník 

 R. Gaudyn by byl rád, kdyby malování a renovace sborových prostor podle studie 
architekta Sedláčka proběhly během jarních a letních měsíců. Na finanční podporu 
archová sbírka. 

 další opravy: např. lustr v kostele (P. Jirsák), varhany (P. Ponča z Krnova – termín sdělí 
M. Jancykovi) 

 Duchcov: střecha hotová, fasáda zatím ne 

 Požádat město, aby uklízelo (sníh a listí) před kostelem a zahradou v Potěminově ulici – 
R. Gaudyn 

 Požádat město Teplice, případně Ústecký kraj o dotaci na dětský příměstský tábor 
v Teplicích - M. Zvolánková 

 M. Bánoci navrhl zakoupit 20 skládacích matrací asi za 20 000 Kč – zkusíme sehnat 
výpůjčkou, není kde skladovat 

 Je třeba udělat náhradní klíče od fary – uloženy budou u Peškových 

 M. Bánoci měl školení na farářském kurzu mimo jiné o tom, jak provádět revize (např. 
elektrických spotřebičů) a jak řešit bezpečnost (označení schodů a únikového východu) 

 proplacení farářského kurzu M. Bánocimu (700 Kč): 9 pro, 1 se zdržel 

 úvazek farář na rok 2022 bude sbor stát 230 064 Kč 

 staršovstvo děkuje L. Jirsákové za zabalení nových zpěvníků, k dispozici je kytarový 
doprovodník s akordovými značkami a verze písní vhodná k promítání 

 kurátor R. Gaudyn připravil pro členy staršovstva Strategický záměr pro další období – 
k dispozici zatím pro presbytery, bude dále projednáno na příští schůzi 

 jako dar pro M. Winklerovou vybrána kniha „Ty jsi se mnou“ – osobně jí předají 
Bánociovi 
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 dar od města – bude-li se moci konat reprezentační ples města Teplice (1.4.), získáme 
125 000 Kč, jsou určeny na modernizaci společenských prostor 

 příští schůze bude pondělí 28.2.2022 v 16:30 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SERIÁL O CÍRKEVNÍCH ŘÁDECH 

Díl 1. - Církevní zřízení a dávná vyznání 

Církevní zřízení je základní směrnicí, kterou se církev řídí. Popisuje strukturu církve, 

vymezuje její úkoly a ve stručnosti určuje, jak bude spravována. V Církevním zřízení se tedy 

dočteme, že jsou nějaké sbory a nějací faráři, kazatelské stanice, kaplani a mnoho dalšího. 

Celý dokument ovšem začíná preambulí, která mimo jiné vyjmenovává stará církevní 

vyznání, ke kterým se ČCE oficiálně hlásí: Apoštolské, Nicejskocařihradské a Athanasiovo. To 

třetí je poměrně málo známé, přitom velmi užitečné. Přehledně shrnuje učení o svaté Trojici i o 

dvojí podstatě Krista (že je totiž pravý Bůh a zároveň pravý člověk) a dodává, že kdo takto 

nevěří, "nepochybně na věky zahyne." Možná proto preambule pro drobné zmírnění tak 

tvrdých slov uvádí, že z těchto vyznání se ČCE "učí ve svobodě víry". To strašení není jistě 

bezúčelné, ale preambule Athanasiovo vyznání uvádí spíš proto, aby ukázala na věroučné 

kořeny církve. 

Dál preambule zmiňuje čtyři články pražské (artikuly), vyznání Jednoty českých bratří 

(Jednoty bratrské), České vyznání a také dvě vyznání evropské reformace 16. století: 

Augsburské (luteránské) a Druhé vyznání helvetské (kalvínské nebo také reformované). Těch 

vyznání je opravdu hodně a stojí za to se s nimi seznámit. Jsou samozřejmě dílem své doby a v 

mnohém se vymezují tak ostře, že nám to dnes přijde až zbytečné, jako když se například v 

helvetském vyznání píše: "Ačkoli totiž Kristus na sebe vzal lidskou přirozenost, nevzal ji přece 

na sebe proto, aby byl sochařům a malířům modelem ... Řekl, že jeho tělesná přítomnost církvi 

prospěšná nebude." Jinde se zase stejné vyznání velmi prakticky zabývá dnes méně 

zmiňovaným tématem: řeší, co dělat, když člověk přijde o nadpřirozený dar svobodného stavu, 

tedy o dar Ducha svatého, který člověku umožňuje žít pokojně mimo manželství. Vyznání v 

takovém případě stručně (a ve shodě s apoštolem Pavlem) radí se oženit či vdát. Proč byla i 

takováto témata důležitá pro naše předky ve víře? A proč jsou ona vyznání stále i po mnoha 

staletích zmíněna v jednom ze základních dokumentů naší církve? 


