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Neděle 20. června 2021 byla v našem sboru slavnostní. Jak by ne, během bohoslužeb se konala svátost křtu prvorozeného syna Lii a Martina
Bánociových Natanaela. Kázáním, křtem a Večeří Páně posloužil farář Tomáš Jun z Ústí nad Labem, role kmotrů se zhostili příbuzní a přítomni
byli i ostatní členové obou rodin. Nechť malého kloučka provází náš Pán, Ježíš Kristus. Nový život nabízí i nám, dospělým, jak se můžete dočíst
v kázání s poněkud neobvyklým titulkem na 1. a 2. straně tohoto vydání.
(SO)

Lepicí páska a WD-40
Milí přátelé,
sestry a bratři v Kristu,

ani jedno z obou podobenství nám
není automaticky srozumitelné. Tak
o čem to je? O porušování předpisů? O nedodržování pravidel? Ne.
Je to o nových událostech.
Málokdo dnes dělá záplaty. Dáme-li záplatu z látky na kabát, který
má už svá nejlepší léta za sebou,
roztrhá se kolem té záplaty a díra
bude nakonec ještě větší. Nová látka
je silnější a roztrhá tu starou. Proto
spíš koupíme nové a staré vyhodíme nebo to prostě dáme na SWAP

Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet,
jsou zapsaná v evangeliu podle Mk 2, 21-22 verš.
21 Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten
přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší.
22 A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne
měchy, a víno i měchy přijdou nazmar. Nové víno do nových měchů!
(jako výměnu za něco jiného).
Co se tím podobenstvím chce
opravdu říct? Jedno jediné: „Člověče, nemůžeš se snažit vylepšit staré
hadry.“ Kabáty svého života. To, co
je nové, nezkrotné, nespoutané, se
tak úplně nesnese se starým. Nové se
nedá spoutat starým kabátem. A to,

co Ježíš zvěstuje, je natolik nové, že
se nesnese se starými zavedenými
zvyky. To, s čím se nesnese, jsou naše
staré způsoby jednání, to staré pořadí
hodnot, staré formy vyjadřování, to,
jak postaru ovládáme emoce, jak
formulujeme myšlenky, jak pomalu
jednáme a rychle kritizujeme, komu

sloužíme, pro koho lžeme a nad kým
se dokážeme slitovat. To jsou naše
jednotlivosti, které tvoří náš obyčejný
den a které se skládají v naši identitu.
Pán Ježíš se nepovažuje za pouhou
záplatu starého systému, která se
ve všem přizpůsobí. Podobenství
samo o sobě mluví spíše ve prospěch kabátu. Starý kabát je obvykle
cennější než kus nové záplaty. Možná
taky někdy říkáte: tohle to triko nebo
sukni mám už 20, 30 let a za nic bychom to nevyměnili. Přirostlo nám to
k srdci, k tělu. Je to kus naší historie.
Je to kus látky, která již něco zažila.

Pokračování na 2. straně

Lepicí páska a WD-40
Dokončení z 1. strany

Co s tím bratři a sestry? Co tím
chtěl autor říci?
Pán Ježíš je tedy ta nová, nesepraná látka. Jenže On není jenom
záplata, On není jenom kus nové
látky. On je víc než jenom záplata.
V řečtině je pro záplatu, která
zakrývá díru v šatech, užito slova,
které znamená – plnost. S Ježíšem tu není jen nějaký kousíček
novosti, ale je to plnost nového
života. Také učedník je vybízen
k tomu, aby se oblékl v nového
člověka, aby si oblékl Pána Ježíše
Krista. Nenašívat si Krista jenom
někde, ale je potřeba mít odvahu
ke změně, a ne ke směšování.
A co víno a měchy? V tomto
přirovnání se nabízí myšlenka, že
je to nový obsah a ten se nevejde
do staré formy. Novému obsahu
by se měla vnější forma přizpůsobit. Opět se nové nesnáší se
starým, mladé víno roztrhá staré
měchy a ztratíme obojí. Co by Pán
Ježíš použil dnes pro nás? Snad
by použil slovo burčák a řekl by:
„burčák nemůžete nalít do lahve
a zavřít špuntem.“ A hned bychom
rozuměli, protože takový burčák šumí, rozpíná se, má v sobě
náboj, je v pohybu, je neklidný, je
bouřlivý. V tom můžeme spatřovat
novou dynamiku, která se nevejde

V neděli 13. června během bohoslužeb složili nově zvolení členové staršovstva předepsaný slib do rukou seniorátní
kurátorky Vlasty Erdingerové. Zavázali se v něm dalších šest let ze všech sil pracovat pro všestranný rozvoj teplického sboru, který jim naopak slíbil podporu.
Foto: Roman Gaudyn
do toho, jestli je možné v sobotu
uzdravovat, jestli je možné dělat
na farní zahradě festivaly.
Kdo je to mladé víno? Pán Ježíš
přichází jako „nové víno“ a vlévá
se do nás, když mu k tomu dáme
příležitost. Nepřináší jen nové pohledy na život. Přináší přímo ten
nový život. Nepřináší nový náhled
na Boží milost, přináší samotnou
Boží milost. Nehodlá novelizovat
Starý Zákon. Přináší Nový Zákon.
Jedná se o nový způsob života.
Proto nové měchy, nové šaty, nový
pohled, nová rozhodnutí, nové
začátky, nové nadšení, nové ideály,

nové plány, nové představy, nová
odhodlání. „Nové víno do nových
měchů!“, znamená, že Ježíši není
lhostejná forma.
Dvě krátká podobenství nám ukazují, že si Ježíš byl vědom toho, že
mnoho z jeho učení bylo pro tradiční Židy nové a urážlivé. Uvědomoval si také, že jeho nové myšlenky
do tradičního židovského myšlení
nezapadnou. Věděl, že jeho radikální
myšlenky budou připomínat kvašení
nového vína a povedou k rozdělení
od přísné židovské tradice.Jeho
učení do obvyklého způsobu dělání
věcí a tradičních myšlenkových
rámců nezapadlo a ani zapadat
nemohlo. Jednalo se o dvě neslučitelné záležitosti, jejichž kombinace
by vedla ke zničení starého způsobu.
Držet se přísných náboženských
tradic nebylo třeba, bylo ale nutné
mít nový způsob jednání a myšlení,
který Ježíš představil jako „nová
záplata“ a „nové měchy“.
Když Ježíš přichází do našeho
života, nesmí to vypadat, jako když
se přišije nová záplata na staré šaty,
nebo jako nalévání nového vína
do starých měchů. Takhle to nikdy
fungovat nebude. Stát se Kristovým
učedníkem vyžaduje celkovou změnu způsobu našeho myšlení a života.
Ježíšova filozofie a způsob života
není částečnou změnou, ale celkovou proměnou. Avšak právě tuto
proměnu mají farizeové problém
přijmout. Ježíš v Markově evange-

V neděli 27. června, přesně v den 71. výročí od justiční vraždy JUDr. Milady Horákové, se delegace našeho sboru shromáždila u jejího pomníku
před Úřadem práce v Teplicích. Krátké vzpomenutí na tuto statečnou
ženu a další nespravedlivě stíhané a odsouzené připravil, přednesl a kytici
za Farní sbor ČCE Teplice položil kurátor Radovan Gaudyn. (Foto: SO)
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liu často proti přísným a tvrdým
tradicím bojuje. Žel tradice a zvyky
dělají z církví muzea místo toho, aby
byly důležitými hnacími motory pro
přítomnost a budoucnost.
Mějme se na pozoru před pastí
zvanou „tradice“. Přístup, který
říká: ‚takto jsme to dělali vždycky‘,
je smrtelný pro živý a dobrodružný vztah jak s Bohem, tak
s ostatními lidmi. Když Ježíš žil
zde na zemi, bojoval proti přísným
a omezujícím tradicím. Ježíš se
nesnaží jen očistit naše stará srdce.
Dává nám nové srdce. Když vstupuje a vlévá se do našeho života.
Jeho cílem není nás reformovat,
jeho cílem je proměnit nás.
Na závěr si neodpustím
takový malý příklad:
Většina mužů (včetně mně)
miluje lepicí pásky a WD-40.
Ke štěstí potřebuje muž lepicí
pásku a WD-40. Proč?
 Protože vše, co se pohybuje
a nemělo by, na to použije
lepicí pásku
 Vše, co se nepohybuje a mělo
by, použijte WD-40
Ale pravdou je, že Ježíš nepřišel,
aby nám na srdce vložil lepicí pásku nebo nás popoháněl WD-40.
Přišel nám dát NOVÉ srdce.
Martin Bánoci,
Teplice, 15. 8. 2021

Zbyšek Jonczy s manželkou a jejich přátelé.

Multižánrová kapela Spadlpes.

Poslední červnové dny letošního roku byly na události bohaté.
Myšlenka našeho faráře Maťka Bánociho pořádat na farské zahradě multižánrové festivaly se ujala a stala se vítanou tradicí.

s manželkou, lidovky na akordeon
zahrál náš kamarád nevidomý Ondřej Krejča, klávesy rozezněli členové
kapely Gipsy Brož a na závěr večera
to rozsvítila spřátelená kapela Spadlpes. Hosté včetně dětí se výborně bavili a využili bohaté nabídky občer-

Fesťák Doma na zahradě se vydařil
Letos se slavnost konala 26. června
odpoledne v rámci zahájení lázeňské
sezóny v Teplicích a přilákala přes

200 lidí. V programu vystoupil principál divadla Orry s pohádkou pro
děti, kazatel CASD Zbyšek Jonczy

Na tabuli si můžete přečíst, jaké dobroty si hosté mohli objednat. Kávovar
po většinu odpoledne s úsměvem obsluhoval Radovan Skalický.

Děti se vyřádily na pískovišti i na trampolíně.

Romská kapela Gypsi Brož.

Principál divadla Orry.

stvení, které připravili a servírovali
členové našeho sboru. Akci podpořily město Teplice, projekt Diakonie
ČCE Doma a Fokus café. Všem účinkujícím i pořadatelům patří veliké
poděkování. Tak zase napřesrok…
 Foto: Vláďa Šavel a L. Richterová

A čas byl i na kus řeči.

Byl horký letní den a pivo šlo na odbyt. Pípu na chvíli obsluhovali Milan Jancyk a Standa Kubáček.
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Nevidomý hudebník a zpěvák Ondřej Krejča.

Společná sborová cyklo
Hned po příjezdu jsme se
zúčastnili nedělních bohoslužeb
v Jindřichově Hradci.

Jeden z červencových týdnů jsme strávili na společné cyklodovolené ve Strmilově na Jindřichohradecku.
Bylo to už podruhé, ale nepoznaných míst v blízkém i vzdálenějším
okolí bylo stále dost. Každý den
ráno začal malou bohoslužbou
nejen pro děti, kterou zodpovědně
připravovala Dana Gaudynová,
dopoledne se odehrála většina
soutěží, oběd se podával v tamní
školní jídelně a odpoledne patřilo
cyklistickým výletům. „Autisti“
na ně jezdili také, ale na čtyřech

kolech. Večery posloužily většinou
k bilaterárním či skupinovým
rozhovorům a hodně se zpívalo
a taky hrálo. O to se postarala část
spřátelené multižánrové kapely
Spadlpes. Žádné vážnější zranění se
nekonalo, a tak účastníci odjížděli
zdraví a spokojení. Napřesrok
máme předběžně domluvené Velké
Pavlovice na jižní Moravě. Těšíme
se už teď. Foto: SO a kolektiv autorů
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Při každém výletu nechyběl čas
na odpočinek s občerstvením.

Tohle jsou účastníci letošní cyklodovolené ve Strmilově v jižních Čechách. Bylo nás přes padesát, posílili nás
evangelíci ze Zlína, Ostravy, Hradce Králové, Prahy a Plzně a taky tři psi. A bylo nám spolu dobře.
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Pomůžeme Majdalence. Přidejte se i vy!
Ahoj, jmenuji se Majdalenka. Narodila
jsem se 24.3.2020 v Ústí nad Labem. V té
době nepouštěli tatínky k porodu, a tak
jsme to s maminkou musely zvládnout
samy. Moc se mi od maminky nechtělo
a na svět mi museli pomoci páni doktoři
Císařským řezem.
Byla jsem moc hodné miminko, pěkně jsem
papala, byla jsem klidná a spavá. Jen babička
říkala, jestli nejsem moc líná. Je pravda, že
v roce jsem sotva lezla, otáčení mi moc nešlo
ani na bříšku se mi nelíbilo, nejspokojenější
jsem byla v leže na zádech. To už se na mně
ale domluvili a nutili mě do cvičení. S paní
fyzioterapeutkou jsem si rovnala nožky a měla
za úkol mě rozhýbat. Kromě toho začal kolotoč
různých prohlídek. Co já všechno prošla –
neurologie, ortopedie, výživové poradenství,
hematologie, kožní, dokonce i magnetickou
rezonanci jsem zvládla. Všude se ale maminka
dozvěděla: „Máte krásné, zdravé miminko, je
droboučká, však ona to dožene.“ A tak jsem dál
cvičila, opravdu jsem se snažila, ale moc jsem
se nelepšila. Co mi dalo práce sednout si, nebo
jít do kleku. Moje drobné tělíčko mi to moc

neulehčovalo, v 17ti měsících mám jen 8 kg.
Zlom nastal, když i to, co jsem se s velkou námahou naučila, mi začalo dělat větší problémy.
To už mě neuroložka, paní doktorka Dvořáková, poslala do velké Thomayerovy nemocnice
v Praze. Tam si maminka hned třetí den, a to

v pátek 13. srpna, vyslechla krutý ortel - Spinální muskulární atrofie zřejmě II. typu. A začal
pěkný hukot. Hned v pondělí jsem dostala svoji
první dávku léku Spinraza, který měl zabránit
nejhoršímu. Za 14 dní mě čeká druhá dávka.
Teď se ale musím soustředit, aby mi lékaři
mohli naordinovat genový lék Zolgensma. Lék
je velmi drahý a předtím musím podstoupit
spoustu vyšetření, která se mi ale vůbec nelíbí.
Tento lék dostal i Maxík, o kterém jsem se
dozvěděla. Ten dělá obrovské pokroky. Moc mu
držím palce a je to můj velký vzor. Tuším, že mě
čeká dlouhá a těžká cesta, ale půjdu po ní naplno. Tohle musím zvládnout sama s maminkou,
ale je spousta věcí, s kterými mi můžete pomoci
vy. Rehabilitace jsou při tomto onemocnění
velmi důležité, ale bohužel nákladné. Zkoušeli jsme i jízdu na koni, to se mi moc líbilo
a ráda bych s nimi trávila více času, ale i to
stojí spoustu peněz. Budu potřebovat speciální
vozík, který je odlehčený a přizpůsobený dětem
s SMA. Je toho potřeba mnohem více a vlastně
ani sama nevím, co všechno budeme potřebovat. Budu ráda za jakoukoli podporu a pomoc.
Děkujeme. Já i celá moje rodina, především
maminka Martina a tatínek Mirek

Peníze pro jižní Moravu

Byli jsme mezi prvními, kteří zareagovali na řádění tornáda na jižní Moravě. Ústředí ČCE v Praze zasedlo ještě ten den v noci a poslalo
postiženým 500 000 korun. My jsme ve sboru vybrali a prostřednictvím naší Diakonie odeslali 29 000 Kč, a to ještě většina z nás posílala
osobní dárcovské SMS. Všem dárcům děkujeme!

Nový hudební klenot je na světě
Zpěvníková komise pracovala na přípravě nového zpěvníku už
od roku 2004 a na jeho kvalitě je to znát. Je to klenot.
Poradní odbor hudební Ústeckého
seniorátu začal repertoár zpěvníku
polehoučku sledovat až o celých 7
let později, kdy se pro zpěváky v Litoměřicích pod vedením Ladislava
Moravetze uskutečnil první seminář odboru. Dodnes jsou z některých seminářů k dispozici nahrávky
písní z nového zpěvníku na adrese
hudbaseveru.evangnet.cz/seminare.
php. A jsou to písně opravdu krásné a zajímavé. Těším se, až se je lidé
ze všech sborů naučí a já si je s nimi
budu moct zazpívat kdekoli, kde
budu zrovna na bohoslužbě nebo
domácí pobožnosti. Těším se, až si
je budeme zpívat doma u jídla nebo
u stromku o Vánocích.

Nový zpěvník přináší to nejlepší
ze současného zpěvníku a k tomu
přidává mnohé kvalitní písně
z jiných zpěvníků, z evangelické
tvorby i z ekumeny, z Česka i ze
zahraničí. Zpěvníková komise
se podrobně zabývala každou
jednotlivou písní. Prošla varianty
jejího textu i melodie, historické
pozadí jejího vzniku, teologické i hudební kvality. A dořešila
autorská práva ke všem písním.
Snažila se pečlivě vybrat to nejlepší z hudební tvorby posledního
tisíciletí a o zařazení mnohých
skladeb do nového zpěvníku
se v ní vedly opravdu dlouhé
diskuze.

Vývoj zpěvníku bylo možné
po mnoho let velmi detailně
sledovat. Komise uveřejňovala veškeré nově zařazené písně na svém
webu a informovala o novinkách
i na Facebooku. Přirozeným
pokračováním této snahy je fakt,
že zpěvník bude krom tištěné verze
k dispozici i elektronicky (prohléd6

nout si ho můžete na webu evangelickyzpevnik.cz), dokonce i jako
aplikace pro mobilní telefony.
Hymnologové obecně odhadují živostnost církevního zpěvníku na 25
až 30 let. Současný evangelický
zpěvník slouží už 42 let. Jak dlouho
bude sloužit ten nový? A za jak
dlouho se začne uvažovat o dalším – ještě novějším – zpěvníku?
Nebo alespoň o novém zpěvníku
pro mládež? Takové zpěvníky sice
vznikají, ale žádný z nich asi není
v ČCE tak široce rozšířený a známý
jako zpěvník Svítá, který církvi
slouží už od roku 1992, tedy 29 let.
Kdo budou ti skladatelé, sbormistři
a jiní skvělí hudebníci, kteří budou
nové zpěvníky tvořit? A kdo je dnes
učí a motivuje?
Martin Jirsák

Dětský tábor Harryho Pottera
Po stopách dětského oblíbeného hrdiny, čarodějnického učně
Harryho Pottera ze série knih britské spisovatelky J. K. Rowlingové, se letos v srpnu vydali kluci a děvčata, účastníci dětského
letního tábora na faře v Jáchymově.

Pointu vymyslel a hlavním organizátorem výpravy byl farář Martin
Bánoci, kterému skvěle sekundovali
Eliška Zahradníková a Aleš Homuta. Společně s nimi se na cestu
vydal také doprovod – kuchaři Štěpánka Skalická, Lia Bánoci a Marie
Bellingerová, kterým pomáhal ještě
Radovan Skalický. Všichni měli

co dělat, ono nasytit každý den
21 dětí plus malého Vítka a Natanaela, 7 dospělých a jednoho psa
není žádná legrace. Ale stálo to
za to! Podle slov dětí, s nimiž měla
redakce Sborových ozvěn možnost
mluvit, to byl fantastický kus prázdnin, na který budou dlouho a rády
vzpomínat. (SO) Foto: Aleš Homuta
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Kontakt:

Pravidelná
shromáždění
NEDĚLE:
  9.30 h. – b
 ohoslužby
Teplice
 10.00 h. – nedělní škola
ÚTERKY:
 15.00 h. – Klub dětí
 16.00 h. – K
 onfirmační
příprava
 17.00 h. – Biblická hodina

Jsme otevřené společenství, přijďte mezi nás.

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

Farář sboru:
Mgr. Martin Bánoci,
tel. 722 695 008
Kurátor sboru:
Mgr. Radovan Gaudyn,
tel. 725 807 985

Dle aktuální
epidemiologické situace.

Číslo účtu Farního
sboru ČCE Teplice:
2100220448/2010

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

Sbor ČCE Teplice

www.cceteplice.cz

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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