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středa 
1 

Iva 

 

čtvrtek 
2 

Blanka 

  

pátek 
3 

Svatoslav 

Pastorálka (Litoměřice, 9h – 15h) 
 

18:00 – Střední generace – ZRUŠENO 
sobota 

4 
Barbora 

  

neděle 
5 

Jitka 

2. adventní neděle 
09:30 - Bohoslužby + Duchcovský pěvecký sbor 

pondělí 
6 

Mikuláš 

11:00 – Pohřeb Hana Rejchrtová 
 

18:00 - Staršovstvo 
úterý 

7 
Ambrož, Benjamín 

 

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

středa 
8 

Květoslava 

09:30 – Setkání maminek a dětí předškolního věků 
10:00 – Nemocniční kaplan 

čtvrtek 
9 

Vratislav 

 

15:00 – Klub dětí 

pátek 
10 

Julie 

 

sobota 
11 

Dana 

Vánoční trhy + prodej farářových benefičních palačinek  
(od 14h na Zámeckém nám) - ZRUŠENO 

neděle 
12 

Simona 

3. adventní neděle 
09:30 – Bohoslužby + na varhany hraje prof. Jan Valta 
14:00 – Zkouška děti a mládeže 

pondělí 
13 

Lucie 

 

úterý 
14 

Lýdie 

10:00 – Dětská vánoční bohoslužba dětí z MŠ FŠ pro děti ze školky 
16:00 – Dětská vánoční bohoslužba dětí z MŠ FŠ pro rodiče 

středa 
15 

Radana 

09:30 – Setkání maminek a dětí předškolního věků 
10:00 – Nemocniční kaplan 

čtvrtek 
16 

Albína 

 
15:00 – Klub dětí 
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pátek 
17 

Daniel 

09:15 – Biblické příběhy v Mateřské školce Fráni Šrámka 
 

18:00 – Mládež každého věků + bramborový salát (ochutnávka) 
sobota 

18 
Miloslav 

09:00 – Vaření pro Květinu 

neděle 
19 

Ester 

4. adventní neděle 
09:30 – Bohoslužby + na varhany hraje Ondřej Krejča 
14:00 – Generální zkouška děti a mládeže 
17:00 – Vánoční písničky a básničky dětí a mládeže  

pondělí 
20 

Dagmar 

10:00 – Pečeme pro zdravotníky (rozvoz po nemocnici) 

úterý 
21 

Natálie 

 

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

středa 
22 

Šimon 

09:30 – Setkání maminek a dětí předškolního věků 
10:00 – Nemocniční kaplan 

čtvrtek 
23 

Vlasta 

11-14 – Zpívání koled v nemocnici (hraje Ondřej Krejča) 

pátek 
24 

Adam a Eva 

Štědrý den 
10-12h – Betlémské světlo 
21:00 - Předpůlnoční ztišení a zpívaní  

Sobota 
25 

Boží hod vánoční 

1. svátek vánoční 
09:30 – Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně  

neděle 
26 

Štěpán 

2. svátek vánoční 
09:30 – Bohoslužby (farář Tomáš Jun) 

pondělí 
27 

Žaneta 

 

úterý 
28 

Bohumila 

 

středa 
29 

Judita 

 

čtvrtek 
30 

David 

 

pátek 
31 

Silvestr 

  
 

18:00 – Večerní zamyšlení + promítaní fotek ze života sboru 2021 

sobota 
1. 1. 2020 

NOVÝ ROK 2022 

neděle 
2. 1. 2020 

09:30 – Bohoslužby + s vysluhováním Večeře Páně 
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Stručný zápis ze schůze staršovstva teplického sboru  

Českobratrské církve evangelické – 01. listopadu 2021, 18:00 
 

 ohlédnutí za říjnovými akcemi (sborové shromáždění, křest, mini brigáda, 
díkůčinění atd.) 

 přehled nejbližších akcí (bohoslužby, celo-sborový víkend, benefiční 
koncert, adventní koncerty, sborová brigáda 27.11.), rozpis služeb 

 pozvánky na seniorátní akce (konvent, Podněty české reformace pro 
dnešek) 

 nemocnice: návrh vrchní sestry, aby M. Bánoci vykonával službu kaplana 
na pracovní úvazek 

 rekapitulace nesplněných úkolů (elektroměr v Duchcově, ozvučení 
kostela, opravy, klíče pro staršovstvo atd.), velké opravy do budoucna 

 stav na některých účtech sboru – zaokrouhleno, v tisících: běžný účet 500, 
pokladna 4, sbírky 57, salár 221, dary 98 

 staršovstvo pověřilo M. Bánociho a Radovana Gaudyna jednáním o novém 
dodavateli elektřiny pro Teplice po přechodu pod dodavatele poslední 
instance 

 Duchcov: příprava na zimu, H. Blažková se poptá po levnějším obouchání 
omítky, návrh na odpojení jednoho plynoměru, modlitebna je prý podle 
dokumentace černá stavba, je třeba objednat statika na posouzení stavu 
objektu 

 benefiční akce pro Majdalenku (bleší trh, koncert, prodej palačinek) 

 setkání s architektem Sedláčkem až po 21. listopadu 

 vytřídit knihovnu – probereme na celo-sborovém soustředění 21. 11. 

 návrh přesunout setkávání maminek s dětmi na faru a ušetřit energie pro 
sbor – schváleno 

 cyklo-dovolená 2022 se uskuteční v termínu 16.7. – 23.7.2022 

 M. Bánoci byl navržen jako kandidát na seniora Ústeckého seniorátu. 
Staršovstvo ponechává rozhodnutí o kandidatuře na něm, z jeho práce pro 
teplický sbor ale slevit nechce. 

 M. Zvolánková osloví M. Jancyka kvůli vánočnímu stromku 

 J. Spodniak připravil pro staršovstvo přehled příjmů a výdajů sboru za 
poslední roky 

 příští schůze bude 6.12.2021 v 18 hodin 
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Vánoční evangelium 

 

I. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. (Mk 1,1) 
II. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku 

u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl 
život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Bylo tu pravé 
světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Na světě byl, svět 
skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho 
nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. 
Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z 
Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, 
jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Z jeho plnosti jsme byli 
obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, 
milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený 
Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl. (J 1,1-5.9-14.16-18) 

III. Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale 
dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl 
spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když 
pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, syny Davidův, 
neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha 
svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho 
hříchů." To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 'Hle, 
panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo 'Bůh s 
námi'. (Mt 1,18-23) 

IV. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě 
proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval 
Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z 
Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, 
poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla 
zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I 
porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože 
se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a 
v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva 
Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 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. Toto vám bude znamením: 
Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." A hned tu bylo s andělem 
množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsosti Bohu a na zemi 
pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." (Lk 2,1-14) 


