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Vzpomínka na letošní letní
cyklodovolenou ve Strmilově
v jižních Čechách

Bylo nás přes čtyřicet nejen z teplického, ale i z litoměřického, zlínského, ostravského, plzeňského, královéhradeckého a pražského sboru
ČCE, a bylo nám spolu dobře. Velké poděkování zaslouží manželé Jancykovi za přípravu a organizaci, a dále všechny rodiny, které se
každý den střídaly s připraveným bohatým programem s invencí jim vlastní. Další fotografie najdete ve filmovém pásu na stranách 4 a 5.

Nepolapitelný sen
Milí bratři a sestry,

někdy při čtení Bible narazím
na větu, která i mne překvapí.
Jsem ohromen větou: „Tvůj pokoj
jako řeka a tvá spravedlnost jako
mořské vlny“.
My, lidé, si při narozeninách
a oslavách přejeme „hlavně to
zdraví“, ale co „pokoj“? Víme, že
zdraví je hlavním zdrojem pokoje,
nebo spíš nemoc je hlavním
zdrojem nepokoje. Dnešním
základním motorem života je
neklid, nepokoj, zatímco pokoj
přivádí k nehybnosti a strnulosti.
Současné doba se zdá, že pokoj
nepotřebuje. Jenže Bůh považuje
pokoj za tak důležitý, že jej dal
jako titul svému Synu Ježíši, když

byl nazvaný Knížetem pokoje, ale
také jej učinil součástí dvou učení,
která mění život.
1/ Apoštol Pavel uvádí: Pokoj je
jeden z plodů Ducha Svatého,
kterému předchází pouze láska
a radost (Gal 5m 22-23).
2/ Ježíš říká: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni
syny Božími“. (Matouš 5, 9). Být
mírotvorcem je jedním z postojů
křesťana.
PŘÍBĚH: Představme si obrovský
hurikán zuřící nad oceánem a blížící
se naším směrem. Prudký vítr bičuje
vodu do šílenství a obrovské vlny vytvářejí všude chaos a zmatek. Lodě
se snaží dostat do přístavu a jejich
posádky se zoufale snaží zakotvit svá

plavidla. Města a vesnice, která jsou
na pobřeží, jsou v plné panice. Lidé
se snaží připravit sebe, své domovy
a okolí na nadcházející nápor. Jiní
nasedají do svých aut a míří do bezpečí ve snaze uniknout nadcházející
bouři. Tohle to bychom nazvali
klidným nebo pokojným obrazem.
Ale hluboko pod hladinou vody je
úplně jiný obrázek. Vody jsou klidné
a ryby ani nevědí o chaosu, který
zuří nad hladinou.
Z tohoto obrazu si můžeme vyvodit
pravdivost a ptát se, proč je tak
málo pokoje ve světě? Protože
ve vztahu k Bohu není hloubka.
Náš svět je bohatě široký ve svých
názorech a zkušenostech,
ale hloubku nepozná.

Zapomínáme na toho, který ten
svět stvořil. Každé lidské srdce
touží po pokoji a zvláště, když čelí
životním bouřím. Dalo by se říci,
že pokoj je největší nadějí lidstva
a jednou z nepostradatelných
vlastností lidského života. Jenže
ve světě kolem nás vidíme, že je to
nepolapitelný sen. Zahlédneme to,
ale najednou je to pryč. Sledujeme
zprávy, abychom zjistili, jak zoufalý
je tento svět toužící po pokoji. Vidíme války, genocidy, v našem státě
vládne disharmonie a nesoulad,
řešíme konflikty v našich rodinách.
Našeho vlastního života se dotýká
úzkost a stres.
Pokračování na 2. straně

Nepolapitelný sen
Dokončení z 1. strany

Pokoj, to je klid, ticho, a dnešní
člověk je neustále v pohybu a touží
být stále rychlejším. Rychlejší auta,
rychlejší internet, fastfoody, kratší
kázání, protože není čas. Z Evropy
do Ameriky se létá jen několik
hodin, do vnitřností těla lze
nahlédnout laparoskopem. V těle
nosíme umělé klouby – a ony
nosí nás, pošta k protinožcům jde
zlomek vteřiny. Dlouhá divadla už
neznáme, osmihodinový originál
Wagnerových „Mistrů pěvců“ už
nevydržíme poslouchat. Filmoví střihači stříhají své sekvence
po vteřinách. Život se stal sadou
kratičkých videoklipů. Po tichu
toužíme jen občas. Na mořský
břeh potřebujeme přehrávač s pořádným zvukem, protože mořské
vlny, to je nuda.
K čemu pokoj? V Bibli je totiž pokoj jedno z ústředních témat – jako
lidská prosba o Boží požehnání. Ale
nejen, že se doba zkrátila a zrychlila. Především člověk zapomněl,
co a k čemu pokoj je. Už známe jen
fráze: „dejte mi všichni pokoj“, „chci
být sám“, nebo „vypadni z mého

života“, křičí Pilát na Ježíše v „Jesus
Christ Superstar“, protože ho Ježíš
zneklidňuje a on si s tím neví rady.
Jen takový pokoj si většinou umíme
představit. Potřebuje člověk pokoj?
Když ano, tak jaký? Pokoj v Bibli je
zvláštní. Hebrejský – šálóm a řecký
eiréné je všechno, jen ne ono „dejte
mi pokoj“.
Izajášovo proroctví mluví o mizérii doby, o válkách a hladu,
o nespravedlnosti mezi lidmi,
o korupci mezi mocnými (jsme
v 6. století před Kristem), o soudcích, kteří soudí podle konexí a ne
podle práva, o chudobě vedle bohatství, o ničení památek a starých
dobrých věcí kvůli novým. Izajáš
mluví o pokoji. Mluví o něm jako
o něčem, co je potřebné i možné.
Nepokojná slova prorokova vedou
k pokoji, jako bolest operace vede
k uzdravení. Prorok představuje
pokoj, který člověk ztratil, prodal,
zapomněl: „… byl by tvůj pokoj
jako řeka“. Řeka široká a tekoucí.
Řeka dávající život, nesoucí vláhu
i živobytí. To je pokoj. Řeka teče
a nelze do ní vstoupit dvakrát.
Mění se, na jaře je bouřlivá
a tančící, v létě klidná a vznešená,

na podzim plná deště a v zimě
tuhne mrazem. Řeka zrcadlící vše,
co je kolem ní, jako by šeptala „to
všechno roste díky mně“. To je pokoj. Řeka má cíl od pramene k ústí
a nic ji nezastaví. Snad jen zpomalí, ale najde si vždy cestu, průchod.
To je pokoj. Pokoj nikoli jako klid,
ale jako pohyb odněkud někam,
možná klikatý, ale především hledající cíl. Pokoj jako životodárná
síla, jistota, když se všechno kolem
kymácí větrem doby.
K pokoji je v textu připojena
spravedlnost jako jeho nedílná
součást. I ta je v lidských ústech
pojmem velmi nestálým a křehkým. Možná to pocítíme a uvidíme
po volbách. Ale tady je spravedlnost přirovnána k mořským vlnám.
Mořské vlny se valí silou, jíž nelze
dlouhodobě odolat. Vzbuzují úctu
a svou nekonečností připomínají
stálost světa. Pokoj a spravedlnost
zahrnují člověka i lidskou pospolitost. Bez spravedlnosti není pokoje
a bez pokoje není spravedlnosti.
Pravý pokoj neruší pokrok a vývoj.
Spravedlnost je možná i nutná
právě pro pokoj. Chybí-li pokoj
a spravedlnost, je život neúplný.

Toto praví Hospodin: „Já jsem
Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji
tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě
na cestu, po níž půjdeš. Jen kdybys
dal pozor na má přikázání, byl by
tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.“ Zkoušíme
vůbec žít podle toho, co tu slyšíme?
Prožíváme pokoj jako řeku?
S pokojem jako řeka už člověk
dávno přestal počítat. Vždyť je už
odedávna veličinou, s níž skoro
každý víceméně počítá, ale jen jako
s nehybnou veličinou. Nám se chce
občas volat, křičet: Co máme dělat,
abychom pokoj a spravedlnost našli
– pro sebe i pro druhé? Pro začátek
– vzít vážně jeho slova, bez těchto
souřadnic života to nejde. Je potřebné je hledat, zkoumat a ptát se
po nich. Něco se objeví v modlitbě,
něco v zastavení uprostřed doby
nepokoje. Pokoj je jádrem toho,
co každý chce mít. Nikdy to není
a nebude o útěku od problému,
ignorování problému nebo předstírání, že problém neexistuje. Pokoj
přichází skrze Boha, je to Jeho dar
pro nás. Amen
Martin Bánoci,
Teplice, 27. 9. 2020

Jedeme na výlet! Účastníci letošního letního příměstského tábora, pořádaného Farním sborem ČCE v Teplicích. Další snímky najdete na 7. straně. Foto: Aleš Homuta
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Vítej na světě

Prvorozený syn rodiny našeho
faráře Natanael přišel na svět
v úterý 29. září v teplické
porodnici. Maminka Lia i malý
klouček jsou v pořádku. Celé
rodině přejeme hodně Božího
požehnání na cestu životem.
Fotografii pořídil bezprostředně
po porodu přešťastný tatínek
Maťko Bánoci.

Památce dr. Milady Horákové

Jako každoročně se delegace našeho sboru v Den památky obětí komunistického režimu, který letos připadl
na sobotu 27. června, poklonila památce JUDr. Milady Horákové před Úřadem práce v Teplicích. Cituplný
projev si připravila sestra kurátorka Věra Grögerová, která také za celý sbor položila k památníku květiny. Kytici
přidal i bratr farář Maťko Bánoci. Od smrti statečné ženy a dalších nevinně odsouzených, popravených a žalářovaných ve vykonstruovaném procesu uplynulo 70 let. Čest jejich památce!

Blešák se vydařil

V sobotu 12. září jsme se
zúčastnili kvůli koronaviru
zjara odloženého Blešího trhu.
A celkem se vydařil. Prodali jsme
různé věci za více než 7 500 Kč,
které budou použity ve prospěch
sboru. Děkujeme všem dárcům
a také našim členům, kteří se
aktivně přípravy i prodeje zúčastnili. Neprodané zboží odvezli oba
Martinové Blažkovi do mostecké
charity.

Je vymalováno!

Na malování modlitebny jsme se dlouho chystali. Už to potřebovala. Postavení lešení, škrábání
omítky, malba a úklid si vyžádaly investici v celkové
výši 140 tisíc korun. O přispění jsme prostřednictvím sbírky požádali členy a naše přátele přes službu
hithit, kde jsme nabídli zajímavé ceny. A vyplatilo
se. Tři dny před vypršením termínu, tedy do neděle
11. 10., se nám podařilo vybrat 154 tisíc Kč! Velké
poděkování posíláme bratru dr. Jiřímu Kuželovi,
kurátorovi FS ČCE v Křížlicích, za šlechetný osobní
dar ve výši 25 tisíc korun, dále spřáteleným sborům
ČCE do Zlína, Chrudimi a Berouna a všem dalším
rodinám i jednotlivcům, kteří se přidali. Poděkování
zaslouží také pracanti z našeho sboru, jmenovitě

hospodář Milan Jancyk, na jehož bedrech celá akce
spočívala, Vlastík a Vítek Vondráčkovi, kteří se
postarali o nové rozvody elektřiny na kruchtě a opětovné zapojení elektrického vytápění lavic v modlitebně a celé řadě dalších ochotných brigádníků,
kteří pomohli se stěhováním a úklidem. Po dobu
prací se nedělní bohoslužby konaly v presbyterně.
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Rodinné
bohoslužby

První zářijová neděle se
v našem sboru tradičně nesla
ve znamení našich nejmenších. Po dopoledních dětských
bohoslužbách následoval
odpolední program, který
připravila Diakonie ČCE.
Dominovaly soutěže a hry,
k mání bylo i bohaté občerstvení. Kluci i holky se
na farní zahradě jaksepatří
vyřádili, ti starší v pondělí
opět usedly do lavic. V novém
školním roce všem přejeme
hodně úspěchů ve vzdělávání,
zážitků, poznatků a nových
kamarádů.

Křesťanská třída v mateřské škole funguje dvacet let

V Mateřské škole Fráni Šrámka v Teplicích již 20 let působí třída s křesťanskou
výchovou.
Za tu dobu jí prošlo přes 200 dětí. Zajímavostí
je, že se nejedná o církevní školu, ale běžnou
třídu s nadstandardní křesťanskou výchovou.
Podobný systém není ve zbytku republiky
běžný.
„Začátky nebyly snadné. V Teplicích tehdy byly
ve školkách kvůli slabým ročníkům prázdné třídy. Dostali jsme od paní ředitelky Ireny Slámové
šanci, že pokud naplníme kapacitu jedné třídy,
můžeme s tímto projektem začít,“ říká učitelka Dana Gaudynová, která stála u zrodu této
třídy. „Nakonec se to povedlo a dnes můžeme
díky Bohu dětem předávat křesťanské hodnoty,“
radostně doplňuje.

Obrázek celého letošního cyklistického
pelotonu nemáme. Jen individuální
akrobacii. Hádejte, kdo to je...

A právě předškolním dětem je třeba vštěpovat
hodnoty. Děti se v tomto věku učí rozlišovat
dobré a zlé, formuje se jejich charakter. V křesťanské třídě pak nejde pouze o modlení. Je to
o obecné etické výchově, aby děti věděly, jak
správně řešit důležité životní situace v budoucnu.
„Děti se tu učí, že Pán Bůh je má rád. Každý
týden za námi dochází pan farář, který má
připravené Slůvko pro děti v souladu se Školním
vzdělávacím programem. Denominace se tu
pravidelně střídají – evangelíci, katolíci, husité,
adventisté, ale třeba i Církev bez hranic. Nejde
tedy o to, abychom děti učily chodit do kostela,
ale aby měly široký etický základ,“ zmiňuje
učitelka Markéta Zvolánková.
Klub rodičů Amálka, který pracuje při této třídě,
je další raritou v dalekém okolí. Za celou dobu
činnosti navštívilo klub mnoho odborníků, kteří

Dětské soutěže neúnavně vymýšleli Honza
Opočenský a Maťko Bánoci.

Tak co, vymotáme se...
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s rodiči besedovali. Rodiče se setkávají, diskutují
a mají možnost na živo vidět, jak se jejich děti
projevují v kolektivu, tím získávají cenné poznatky o dětech, ale i o sobě. Někteří sami organizují
pro děti tvořivé dílny, společně chodí do přírody,
dokonce i na prázdninové pobyty. „Tato třída je
velkým přínosem pro nás pro všechny, vždyť se obohacujeme navzájem,“ na závěr dodává ředitelka
školy Irena Slámová.
Díky etickému a hodnotovému přesahu je
o školku zájem i mimo křesťanské kruhy. Většina
dětí je z rodin, které nejsou členy nějaké církve.
Obě učitelky včetně paní ředitelky se ale shodují,
že hlavní je dát dětem do života správný základ
a možnost zvolit si pro svůj život vlastní cestu.
Závěrem je tedy dobré jim v jejich úctyhodných
snahách popřát všeho dobrého.
(rg)

Zúčastnili jsme se nedělních bohoslužeb
ve strmilovském kostelíku.

A samoz
Hostinu

Kulatých narozenin se na cyklodovolené dožila Laďka Richterová

Slavili jsme s Liou
Krásné životní jubileum jsme v červnu
oslavili s Liou Bánoci. Oba manželé připravili úžasné zázemí uvnitř v presbyterně
i venku na farské zahradě. Gratulantů
bylo 37 a posezení vyšlo krásně i s počasím. Nechyběly dárky – společný sborový
i individuální, skvělá nálada, ani pohoštění
včetně dortu z 30 palačinek, který vyrobil
Maťko. Za milé setkání a hostinu Bánociovým děkujeme.

Blahopřáli jsme Janě Matuchové

Narozeniny měl Čestmír Muzikář už
v květnu, ale tradičně je oslavil s námi
na dovolené.

ozřejmě, nechybělo ani grilování.
u s námi užili i Skaličtí a Šavlovi.

Významné životní jubileum oslavila letos v září
dlouholetá členka našeho sboru a také staršovstva
Jana Matuchová. Účastní se pravidelných i nepravidelných sborových akcí včetně dovolených a brigád, nezkazí žádnou legraci, její racionální úsudky
na rozmanité záležitosti mohou být příkladem
pro mladší generace. Tak, milá Jano, přejeme Ti
do dalších let hodně zdraví a Božího požehnání.

Živé obrazy - Poslední večeře Páně.

První skupina herců se zaslouženými odměnami.
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A část druhého divadelního souboru. Všichni
podali fantastické výkony!

KRÁTCE
Rozloučili jsme se

V neděli 13. září jsme se v rámci bohoslužeb na přání rodiny
rozloučili se zesnulou sestrou
Evou Kratochvílovou modlitbou:
„Pane, děkujeme Ti za všecko
krásné a dobré, za všecku lásku, péči
a starostlivost, kterou jsme od Tebe
přijímali skrze ruce naší maminky
a babičky. Skrze její život jsi obohatil
naše životy. Právě teď si to nejvíce
uvědomujeme. Děkujeme Ti, že
pomáhala všude, kde mohla pomoci, a že dovedla vnášet přívětivost
a přátelství mezi lidi. Předáváme ji
nyní do Tvých laskavých rukou. Přikryj ji rouchem svého milosrdenství,
neboť jsi ji vykoupil. Nám pak dej,
abychom včas, hluboce a opravdově
hledali smysl a cíl svého vlastního
života. Amen.“

Sloučení sborů

Synod ČCE schválil 19. září
sloučení Farních sborů
Duchcov a Teplice. Všichni
se sejdeme na společných bohoslužbách v Duchcově v neděli
18. října od 10 hodin (dle
epidemiologické situace).

Výroční sborové
shromáždění

Po odkladu z jara je na neděli
1. listopadu připraveno Výroční
sborové shromáždění s volbou
staršovstva na další šestileté
období. Kandidátní listina je
na stolku v modlitebně, stávající
staršovstvo prosí o hojnou účast
(dle epidemiologické situace).

Samosběr ořechů

Na farské zahradě dozrály jak
lískové, tak i vlašské ořechy. Nasbírat si je může každý, kdo má
chuť. Pokud mají zájem i starší
členové sboru, kteří se již hůře
pohybují, nechť se v tomto směru obrátí na faráře M. Bánociho.

Český jazyk

Naše prostory se letos otevřely azylantům, kteří se v nich
pravidelně učí český jazyk. Bez
jeho znalosti se totiž mohou
ve většinové společnosti uplatnit
jen těžko. Každou středu je
pořádá Diakonie ČCE DOMA,
o obsahovou náplň a lektory se
stará Petr Sobalík.

Navštívil nás Daniel Herman
ale také v politice a běžném životě.
Daniel Herman si jako milovník
historie přišel v našem městě na své.
Byl pro něj připravený doprovodný
program, v rámci kterého si prošel
celé město s návštěvou Beuronské
kaple, románské expozice místního
muzea a prohlídky hrobky Clary-Aldringenů v katolickém kostele sv.
Jana Křtitele. Určitě se již můžeme
těšit na další návštěvy osobností českého společenského života v našem
sboru.
(rg)

V pátek 11. září náš sbor navštívil
bývalý ministr kultury a ředitel
Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman, který je dnes
členem Rady vlády pro lidská práva
a působí také v Česko-lichtenštejnské společnosti. Stalo se tak při příležitosti tradičního ekumenického
setkání mužů, kterého se však mohly výjimečně učastnit i ženy. Debata
se zájemci se obírala hlavně tématem stavění mostů a vzájemného
dialogu. Nejen mezi náboženstvími,

Ekumenická setkávání
Ekumenické setkání žen se i přes
dobu koronavirovou konalo
v uplynulém období dvakrát.
V prvním případě byla domácí
hostitelkou kurátorka sboru
Věra Grögerová, ve druhém jsme
vyzkoušely novou vinotéku v ulici
U radnice. Připomněly jsme si
nedávno zesnulou psycholožku
Jiřinu Prekopovou. Byla to výji-

Filmové neděle

Znovu jsme obnovili filmové
neděle. Konají se jedenkrát
měsíčně ve společenské místnosti.
O programu bude bratr farář členy sboru informovat předem. Epidemiologická situace v ČR se totiž
s podzimem nevyvíjí dobře, a tak
se musíme držet daných opatření
Ministerstva zdravotnictví.

mečná, moudrá žena a spisovatelka. Obrazně jsme zalistovaly
jejími knihami. Podělily jsme se
také o naše osobní zážitky a události posledních dní.
(dg)
6

Dětský příměstský letní tábor
Celkem 15 dětí využilo nabídky zúčastnit se červencového letního
příměstského tábora. Stejně jako vloni měli kluci a děvčata základnu
ve společenské místnosti a na farské zahradě. Společně s vedoucím Maťkem Bánocim, kterému výtečně sekundovali Eliška Zahradníková, Aleš
Homuta a Bára Jancyková, si vyzkoušeli řadu soutěží, absolvovali výlety
po železnici i na koni a zašli si i zaplavat.
Foto: Aleš Homuta
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Kontakt:

Pravidelná shromáždění
ÚTERKY:
 15.00 h. – Klub dětí
 16.00 h. – K
 onfirmační
příprava
 17.30 h. – Biblická hodina

NEDĚLE:
  9.30 h. – bohoslužby
 10.00 h. – nedělní škola
1
 7:00 1x měsíčně film

Farář Mgr. Martin Bánoci,
tel.722 695 008,
martin.banoci@gmail.com
Číslo účtu Farního
sboru ČCE Teplice:
2100220448/2010

Pozn. Dle epidemiologické situace

Máte-li možnost,
sledujte dění ve sboru ČCE také na internetu:

www.cceteplice.cz

PÁTKY:
jedenkrát měsíčně:
 18.00 h. – Ekumenické
setkání mládeže každého
věku
1
 9.00 h. – Ekumenické
setkání mužů

Sbor ČCE
Teplice

Seniorátní den rodin a dětí

S myšlenkou uspořádat na závěr
školního roku Seniorátní den rodin
a dětí ČCE Ústeckého kraje přišel
náš farář Maťko Bánoci na poslední
chvíli, když se začala hygienická

účinkujícím, kterými byli členové
Divadla pro děti, kapely Spadlpes
a Memory Band. Poděkování paří
i sestrám ze sboru a některým
z hostů, kteří přispěli k bohatému

opatření proti koronaviru rozvolňovat. Konal se v neděli 28. června
odpoledne a na své si přišli malí
i velcí. Na naši farskou zahradu zavítalo kolem dvě stě lidí. Děkujeme

občerstvení, stejně jako dalším
našim členům, kteří se po celé
zdařilé odpoledne starali o to, aby
milým hostům k dobré pohodě nic
nechybělo. Tak zase napřesrok…

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.
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