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Všechno ne, pane farářiVšechno ne, pane faráři
Kázání 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet 
a která nám poslouží jako základ kázání, jsou zapsaná v evangeliu 
podle Lukáše ve 21. kapitole, 1.- 4. verši.
1. Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice.
2. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince,
3. a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než 
všichni ostatní.
4. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého 
nedostatku: dala všechno, z čeho měla být živa.“

Úžasné 94. narozeniny v kruhu rodinném a církevním oslavila v říjnu nejstarší členka sboru sestra Lydie Jancyková. Ze srdce jí přejeme Boží 
blízkost a ochranu do dalších let. (SO) 

Milí bratři, 
milé sestry,
jak na nás tento příběh působí? 
K čemu nás Ježíšova slova nebo 
jeho postoj zvou? Může být pro 
nás v tomto příběhu ukrytá 
nějaká moudrost? Byli jsme někdy 
postaveni před nutnost dávat 
způsobem, který byl pro nás velmi 
obtížný? V jakém ohledu, nebo 
v jaké oblasti svého života se po-
važujeme za „chudého“ a v jakém 
za „bohatého“? Přečetli jsme si 

příběh o chudé ženě – vdově, kte-
rá nám dává základní lekci o Synu 
člověka. Ježíš dává chudou vdovu 

jako příklad té, která složila celou 
svou naději v Hospodina. Dala 
mu všechno, co měla. Ona sama 

je živé evangelium a příjemná 
vůně Kristova. Slovo, které máme 
dnes před sebou, není o peně-
zích, i když bychom to čekali, ale 
o pokladu srdce.

Nemusíme dávat jen peníze, ale 
i svůj čas, energii a schopnosti, 
i když jsme unavení nebo hodně 
zaměstnaní. Je rozdíl mezi dává-
ním almužny a dělením se o to, co 
máme, s těmi, kdo mají mnohem 
méně. Pro Boha není tak důležité 
množství toho, co děláme. 
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Narozeniny v podzimních dnech dále oslavili (zleva) Vladimír Rejchrt, Jana Tejkalová a Martin Bánoci. Také pro ně vyprošujeme Boží blízkost a vedení. Foto: SO 

Všechno ne, pane faráři
Rozhodující je naše velkorysost 
a postoj našeho srdce. Právě 
proto, že byla vdova chudá, dobře 
věděla, jakou hodnotu má to, co 
tak velkoryse darovala. I když ani 
my nemůžeme nabídnout mnoho, 
přece to dáme na pomoc těm, kdo 
mají ještě méně. Ježíš pochválil 
prostý čin oné ženy jako projev 
schopnosti žít v důvěře. 
Všimněte si, že Ježíš je zde pře-
kvapivě nekritický. Neodsuzuje 
představitele chrámu za hrabivost, 
ani bohaté, kteří dávají almuž-
nu z přebytku svého bohatství. 
Pouze poukazuje na to, že chudá 

vdova dává víc než kdokoli jiný, 
protože dává svůj poslední halíř. 
Pro vlastní živobytí si nenechala 
vůbec nic. Ježíš se často projevuje 
jako pronikavý pozorovatel toho, 
co se děje kolem něj. A svými 
komentáři k tomu, co vidí, záro-
veň vyučuje – právě jako v tomto 
úryvku, když sedí v chrámu. Jemu 
nezáleží na tom, jestli je někdo 
bohatý nebo chudý, slavný nebo 
zapomenutý, muž nebo žena, 
osobnost nebo zbabělec. Sám 
Bůh se staví tváří v tvář potřebám 
druhých a my jsme taktéž pozváni 
k tomu, abychom se vzdali nejen 
nadbytečných, ale i potřebných 

věcí. Jsme pozváni, abychom 
druhým věnovali potřebný čas, 
nejenom ten, který nám zbude. 
Jsme pozváni, abychom dávali 
dnes a ne až zítra, a to vše bez 
podmínek, bez reptání, bez náro-
ku na zveřejnění jména.
Jméno ženy, vdovy ani nezná-
me, to, co víme je, že dala Bohu 
vše, co měla. A Bůh se stal jejím 
přítelem, jejím ochráncem, po-
mocníkem a Spasitelem. Pro Boha 
není tak důležité množství toho, 
co děláme. Rozhodující je naše 
velkorysost a postoj našeho srdce. 
I my můžeme mít srdce otevřené 
a připravené dávat všechno jako 
chudá vdova z evangelia. Čteme, 
že to, co tam vhodila, bylo pro 
ni všechno. Nemyslí na to, že by 
si mohla jednu minci ponechat, 
když druhou odevzdává. Ona 
tam, bratři a sestry, hází dvě 
menší mince, které jdou snadno 
rozdělit, ale ona to neudělá. Ona 
i tu druhou polovici z toho mála, 
co měla, odevzdá. 

Zeptám se: kolik peněz máte 
dnes u sebe? Byli byste ochot-
ni je odevzdat dnes do košíku 
všechny? Ne pro mě, ne pro 
sbor, ale pro Boha. Teď na to 
myslíte, nejraději byste se podí-
vali do svých peněženek. A ří-
káte si: všechno ne, všechno ne, 
pane faráři. Já nechci nic, sbor 
nechce nic, Bůh nechce vaše 
peníze. Chce tvoje srdce! Tvůj 
čas, který se nedá hodit do ko-
šíku. Toto podobenství nemluví 

o penězích, ale o pokladu srdce. 
To, co vdova udělala, je svědec-
tví jejího života. Objevila poklad 
svého srdce. Našla perlu svého 
života. Ona ví velmi přesně, co 
dělá, když tam místo jednoho 
haléře hází dva. „Všechno, co 
měla!“ 

Bůh nevěnuje pozornost tomu, 
co je před očima, co je vidět, 
ale právě tomu, co vidět není. 
Upozorňuje nás, že je zbožnost, 
která se neprojevuje navenek, 
která se nevystavuje na odiv, ale 
přesně naopak. Upozorňuje nás, 
že je také obětavost, jakou ani 
nejsme schopni rozpoznat. Mů-
žeme mít radost z toho, že něco 
takového existuje: i když my 
nevidíme, on o tom ví. Nakonec 
Kristus si odkrojil nejvíc: obě-
toval se za nás, totálně se vydal. 
Daroval nám vše, co měl. My se 
nemusíme vydávat hned totálně, 
stačí trochu – jenom tolik, kolik 
naše odvaha dovolí. Amen

Mgr. Martin Bánoci, 
Teplice, 21. 11. 2021

Modlitba

Pane, pomáhej nám, abychom 
byli velkorysí a dělili se o dary, 
kterými nás obdarováváš.  
Ať pomáháme těm, 
kdo si sami nedokážou pomoci.  
Uč nás dávat a nepočítat. 
Amen.

Přímluvná modlitba
Dobrotivý Bože,
  prosíme, obnov a posilni naši důvěru, naše vnímání a otevřenost 

pro Tvou přítomnost mezi námi
  prosíme o posilu a povzbuzení pro všechny, kteří se snaží rozkrývat 

a zápasit se lží, pomluvami a činy lidí zaprodaných zlu
  prosíme o víru postavenou na lásce a nadějí, která nás dovede 

ke konečnému vítězství nad silami zla a zmaru
  prosíme za lidi v neštěstí, starostech, nemocech a únavě, také 

v samotě a rezignaci, v bídě, nadbytku, přesycenosti, znuděnosti 
a sobectví – přiveď je ke smyslu života

  prosíme o Tvou milost do našich rodin, manželství, sousedství, 
přátelství, společenství

  prosíme o Tvůj pokoj do zemí, kde je válka a nepokoje, do zemí,  
kde je hlad a žízeň 

  prosíme o Tvou lásku do dní nenávisti, zloby, hněvu a trpkosti
  prosíme o Tvého Ducha, který nás napomíná a vede po Tvých 

cestách.
  Každý Ti v tichosti svěřujeme své osobní modlitby… 
  Prosíme skrze Krista, našeho Pána, ukazuj nám naši vlastní odpo-

vědnost ve zvěstování evangelia.

Dokončení z 1. strany
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Hostem byla Mgr. Martina 
Vondrová, manželka dnešního 
europoslance Alexandra Vondry. 

Její vyprávění bylo osobní životní 
zpovědí a pochopitelně neopo-
minulo ani kapitolu z disentu, 

kde s manželem od roku 1987 
aktivně působili. Dnes pracuje 
Martina Vondrová jako psycho-
terapeutka v Hospici sv. Štěpána 
v Litoměřicích a na menší úvazek 
vypomáhá s psychologií i ve ško-
lách. Kdo přišel, nelitoval. Jako 

poděkování jí květiny a drobný 
dárek předala Dana Gaudynová, 
která setkání zorganizovala. Ná-
sledoval společný oběd a po něm 
ženy pokračovaly ruční výrobou 
vánočních ozdob, které již zdobí 
presbyternu. Foto: SO 

Ekumenické setkání s Martinou Vondrovou
Naše ženy připravily podzimní ekumenické setkání. Protože bylo zároveň připomínkou listopadových událostí roku 1989, pozvaly 
tentokrát i muže z ekumeny.

Po zářijovém bleším trhu byl další charita-
tivní akcí pro Majdalenku, která se naro-
dila se spinální muskulární atrofií II. typu, 
podzimní benefiční koncert. 

Vystoupilo na něm kvarteto teplické konzer-
vatoře Tutti Fagotti pod vedením Radovana 
Skalického. Žasli jsme, co všechno se dá 
na tyto dechové nástroje zahrát. Všem účin-
kujícím děkujeme za krásný kulturní zážitek. 
A zatímco my, dospělí, jsme s velkým zau-
jetím naslouchali, děti si k sobě okamžitě 
našly cestu a zabavily se po svém. Výtěžek 
z benefičního koncertu činil přes 16 000 ko-
run a usnadní život malé nemocné holčičce 
a její rodině. Foto: SO  

Benefiční koncert pro Majdalenku

Tutti Fagotti

Majdalenka



Ze života sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích

4

Nedělní školička
Také v tomto školním roce se rozeběh-
la podle plánovaných témat. U dětí 
se střídají Dana Gaudynová, Hanka 
Blažková, Jana Pešková, Lia Bánoci 
a Aleš Homuta. Na konci bohoslužeb 
se vždycky přijdou pochlubit, čemu 
se naučily a my jim rádi zatleskáme.
 

Premiéra  
se vydařila
Pravidelná setkávání střední 
generace v rodinném kruhu byla 
myšlenka našeho faráře Maťka. 
Jedná se o zamyšlení nad biblic-
kým slovem a následující besedu 
s účastníky. Poprvé jsme se sešli 
právě v rodině Bánociových. 
K dalšímu setkání se přihlásila 
rodina Gaudynových.  (SO)

Červená středa
Ve středu 24. listopadu se delegace 
z našeho sboru zúčastnila ekume-
nické bohoslužby v kostele sv. Jana 
Křtitele v Teplicích. V rámci 
Červené středy jsme se v modlit-
bách připojili k dalším křesťanům 
světa, kteří vyjádřili podporu všem 
pronásledovaným pro náboženské 
přesvědčení. (SO)

Dobře si uvědomujeme, že všecko, co máme, pochází od Boha. Platí to 
i o úrodě, která byla letos opravdu bohatá. A tak každý rok přinášíme 
před stůl Páně plody a děkujeme za dary, kterých se nám dostalo. Aranž-
má tradičně připravila rodina Jancykova, které patří náš dík.  Foto: SO

Po dobu letní dovolené bratra 
faráře Maťka Bánociho nám 
nedělním kázáním posloužili 
Daniela Klimešová a Zbyšek Jon-
czy. Oběma za zvěstování Božího 
slova děkujeme!  Foto: SO

Díkůčinění za úrodu

Šicí dílna
Další pravidelnou akcí, konanou tentokrát jedenkrát měsíčně u nás 
v presbyterně, je šicí kroužek. Koná se z iniciativy Petra Sobalíka 
z Diakonie ČCE, účastní se ho azylanti společně s našimi členy, kteří 
mají o tuto činnost zájem. Foto: Petr Sobalík

Poděkování 
za zvěstování

Dana Gaudynová Aleš Homuta Hana Blažková



Ze života sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích

5

Bratr farář Martin Bánoci pokřtil novou členku našeho sboru Štěpánku 
Šulganovou, která patří do rodiny sestry Jany Matuchové. Kmotři i pří-
tomní členové sboru slíbili, že budou nápomocni při výchově malé holčičky 
v křesťanském duchu. Foto: SO

Blešák se vydařil
Náš zářijový Bleší trh se i letos vydařil. Pro malou Majdalenku se poda-
řilo vybrat lehce přes 12 tisíc korun, a to jsme ještě neřekli poslední slovo. 
Poděkování zaslouží především nakupující, ale i členové a nečlenové na-
šeho sboru, kteří této charitativní akci věnovali svůj čas. Foto: SO

Farská zahrada nám poskytuje mnoho 
vyžití i odpočinku. Její pohostinnost se jí 
s láskou snažíme vracet a pečujeme o ni.  
Náš hospodář Tomáš Ryšavý vyhlásil hned 

dvě podzimní brigády. Kdo mohl, přiložil 
ruku k dílu. Zmizela trampolína, dřevo je 
srovnané pod střechou, tráva posekaná, 
listí shrabané, záhony ošetřené a příroda 

se nachystala k zimnímu odpočinku. Všem 
brigádníkům děkujeme. Odměnou nám 
tradičně byl kotlíkový guláš bratra faráře. 
Chutnal náramně. Foto: SO

Péče o farskou zahradu

Lia Bánoci Lia BánociJana Pešková Dana Gaudynová

Křest Štěpánky Šulganové
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Tou reformou je odluka církví od státu, ke které 
došlo v roce 2013. Navzdory mediální kampani ha-
nící „zbohatlé“ církve je realita trochu jinde. Církve 
již nebudou financovány ze státního rozpočtu. To 
pro náš sbor znamená, že vše, co bude chtít, si musí 
zařídit, tedy přesněji zafinancovat, sám. V rámci 
církve sice stále probíhají debaty o mezisborové 
solidaritě, ale výsledky pro menší sbory 
zatím nejsou uspokojivé. Přichází 
čas se zastavit a uvědomit si, 
jakou roli v našem životě hraje 
organizovaná víra, co od církve 
požadujeme, co církvi dokáže-
me naopak nabídnout my sami. 
Nejdříve pozitivně – náš sbor ak-
tuálně dokáže svými příjmy pokrýt 
své náklady. Někdy jsme v plusu, občas 
v mínusu, nula od nuly pojde. Štědrost našich 
členů se postupně zvyšuje, statisticky na hlavu 
přesahuje štědrost členů „velkých a bohatých“ 
sborů. Máme finanční polštář, takže nás nečeká 
rychlý pád na beton. Na druhé straně – dlou-
hodobě je naše počítání neudržitelné. Náklady 
na plný úvazek faráře se budou neustále zvyšovat. 
Pokud bychom fungovali jako kino, tedy měli 
přijmy jen ze vstupného z kostela, dle čísel z roku 
2020 by jedna vstupenka na nedělní bohoslužbu 
musela stát přibližně 385 korun, abychom pokryli 
náklady na fungování sboru. Je to pouze hypote-
tická úvaha, systém salárů je lepší, ale je to pěkné 
přirovnání k uvědomění si situace. Náklady stále 
porostou. Naše nemovistosti vyžadují rekonstruk-
ci, jejíž finanční náročnost přesahuje naše úspory. 
Pokud bude situace stále stejná, můžeme takto 
fungovat dalších 10 let. Pak jsou výhledy pouze 
v červených číslech. Co potom?! A jaký vlastně 
chceme sbor? Vyhovují nám bohoslužby? Na co 
jsme ochotni dávat naše společné peníze, které 
vybíráme mezi sebou, a naši energii a čas? Co je 
pro nás prioritou? 

Bylo by hezké žít jako nebeské ptactvo (Mt 6:25-
26), přišel čas ale přemýšlet spíše o tom, jak 
nakládat s našimi hřivnami (Mt 25:26-29). O tom 
bylo také naše víkendové setkání, které se uskuteč-
nilo 19. a 20. listopadu 2021 v prostorách našeho 
sborového domu. Před tím následovala anketa 
mezi lidmi v našem sboru, kde jsme zjišťovali jejich 

základní postoje k otázkám církevního života. 
Prioritu jsme si určili jasnou – udržet pozici 

faráře na plný úvazek. Je to výzva větší, než 
se může na první pohled zdát. My ji však 
zajisté s Boží pomocí a naší obětavostí 
zvládneme (1Kor 10:13). 
Finance nebyly jediným tématem. Chce-

me sbor, kde se budeme cítit dobře, kde 
budeme tvořit Boží rodinu, setkávat se, podpo-

rovat se navzájem. Debatovali jsme tedy o dalších 
vizích a myšlenkách. Chtěli bychom zkusit obnovit 
sborovou knihovnu, která by nabízela nové tituly 
náboženské i nenáboženské literatury. Rádi bychom 
se více potkávali s dalšími evangelíky z Ústeckého 
seniorátu. Novinkou by také mělo být pořádání 
sborových víkendů, které by byly útěkem z hektické-
ho městského života ke klidu a potravě duše. Nově 
například vznikl požadavek ticha po kázání během 
bohoslužeb, rozšíření přímluv, větší zapojení dětí 
i seniorů do průběhu bohoslužeb. Dalšími priori-
tami jsou renovace společenské místnosti a sociál-
ního zařízení v našem kostele, oprava střechy, více 
sborových akcí na zahradě a mnohé další.
Nápadů a cílů je mnoho. Realizovat je můžeme ale 
pouze a jen my. Nikdo to za nás neudělá. Výzev 
je ještě o něco více. Ať půjdeme kamkoli, musíme 
mít na mysli, že v nové době tu není stát, který by 
se o nás postaral. Plavali jsme v křidélkách a teď 
musíme plavat bez nich. Vše pak budeme konat 
tak, aby se nikdy neztratil smysl našeho sboru – být 
společenstvím Božího lidu.

Radovan Gaudyn, kurátor sboru
Foto: Aneta Gaudynová

Quo vadis, tepličtí evangelíci?
Doba je turbulentní. Neustále přicházeji nové a nové změny, další a další výzvy. Jednou 
takovou výzvou je reforma systému, který zde fungoval bezmála 800 let, tedy nebylo 
těžké si na něj zvyknout. 
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Začátkem listopadu zavítal na nedělní bohoslužby starší muž. Po jejich 
skončení jsme se dali do řeči. Ukázalo se, že jde o Pavla Kučeru, který 
v naší modlitebně v šedesátých letech konfirmoval u bratra faráře Somo-
líka. Vystudoval medicínu a po okupaci Československa v roce 1968 emi-
groval do Švýcarska, kde dosud v Lausanne žije. Do Čech nejezdí často, 
a tak byla jeho návštěva pro nás o to vzácnější. Děkujeme za ni, vážíme si 
jí a těšíme se snad ještě někdy na shledanou…  (so)

A přivítali jsme ještě jednoho vzácného hosta. Byl jím rovněž lékař,  
Bohumil Kužel z Jilemnice, kurátor křižlického sboru,  který věnoval 
30 tisíc korun na výmalbu naší modlitebny. Jeho tatínek byl totiž od pro-
since 1939 do prosince 1941 vikářem ČCE v Teplicích. Společně s man-
želkou a naší bývalou kurátorkou Věrou Grögerovou mimo jiné nahlédli 
do vzácné knihy z roku 1615. Manželům Kuželovým za jejich šlechetný 
dar ještě jednou moc děkujeme. Foto: Radovan Gaudyn

Návštěvy ve sboru

Malá Meduška se narodila 
manželům Hance a Tomášovi 
Ryšavým 22. září 2021 v Tepli-
cích. Holčička se má čile k světu 
a rodiče jsou na prvního potomka 
právem hrdi. 
Snímek je z porodnice a návštěvy 
celé rodiny v modlitebně, kde ji 
jistě budeme vídat častěji. 
Ať ji na životní cestě doprovází 
náš Pán.   (so)

Štěstí se jmenuje Meda
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Kontakt:

Jsme otevřené společen-
ství, přijďte mezi nás.

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

Číslo účtu Farního 
sboru ČCE Teplice: 
2100220448/2010

Sbor ČCE Teplice

Pravidelná 
shromáždění
NEDĚLE:
    9.30 h. –  bohoslužby 

Teplice
 10.00 h. – nedělní škola

ÚTERKY:
 15.00 h. – Klub dětí
  16.00 h. –  Biblická 

hodina
 17.00 h. –  Konfirmační 

příprava

PÁTKY:  
jedenkrát měsíčně:
  18.00 h. – Ekumenické set- 

kání mládeže každého 
věku 
  19.00 h. – Ekumenické 

setkání mužů

Dle aktuální  
epidemiologické 

situace.

Adventní program
 Neděle 5. 12. od 9:30 hodin bohoslužby a koncert  

Duchcovského pěveckého sboru
 Neděle 12. 12. od 9:30 hodin bohoslužby,  

na varhany hraje prof. Jan Valta
 Neděle 19. 12. od 9:30 hodin bohoslužby,  

na varhany hraje Ondřej Krejča
 Sobota 25. 12. od 9:30 hodin bohoslužby 

s vysluhováním Večeře Páně
 Neděle 26. 12. od 9:30 hodin bohoslužby povede farář Tomáš Jun

 Neděle 2. 1. 2022 od 9:30 hodin novoroční bohoslužby

Vážení bratři a sestry, milí přátelé,
vzhledem k epidemiologické situaci nevíme, zda se budou moci všechny 
uvedené akce v plném rozsahu uskutečnit. Proto prosíme, sledujte naši 
facebookovou stránku Sbor ČCE Teplice, kde budeme zveřejňovat aktuální 
podrobnosti. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití advent-
ního času i vánočních svátků ve zdraví. Redakce

Organizátor těchto setkání, Roman 
Gaudyn st. projevil přání odebrat 
se po dosažení svého životního 
jubilea do zasloužilého organi-
začního důchodu. V září tohoto 
roku proběhla na Chlapech volba 
jeho nástupce a ke svému velkému 
překvapení jsem byl zvolen. 
Jakožto Romanův nástupce to 
vskutku nebudu mít jednoduché, 
úroveň je totiž nastavena poměrně 
vysoko. Rád bych udržel pravi-
delnost setkání (tzn. každý měsíc) 
i jejich dosavadní strukturu. Pokud 
to bude možné, chtěl bych i nadále 
čas od času zvát na Chlapy zajímavé 
hosty (některé jistě s Romanovou 
pomocí, některé mám v záloze sám, 
(nechte se překvapit ). Pokud 
bude zájem, rád bych tento typ 
setkávání nabídl širšímu okruhů 

pánů, kteří se o něm buď zatím 
nedozvěděli, nebo kdysi chodívali 
a s postupem doby zájem ztratili. 
Z rozhovorů s pamětníky vím, že 
vzájemné mezi-církevní aktivity 
nejsou v Teplicích ničím novým, 
setkávání Eku-chlapů tedy nestojí 

ve vzduchoprázdnu, ale je logic-
kým vyústěním místní dlouholeté 
ekumenické spolupráce. Naše 
setkávání by k ní mělo přispět, 
a dá-li Pán, ji i udržet a rozvinout 
do budoucna.

Radovan Skalický, koordinátor

Nový koordinátor i vlastní pípa

Muži si ušetřili na vlastní pípu. Z kohoutků teče alko i nealko pivo. Hojně 
využita bude i při akcích pro veřejnost.

Ekumenické setkávání mužů (tzv. Eku-chlapi) má v prostorách 
presbyterny ČCE v ulici J. V. Sládka již svou dlouholetou tradici.

Novým koordinátorem setkání eku-
-chlapů byl zvolen Radovan Skalic-
ký (na fotografii Romana Gaudyna 
v popředí). Společně s Milanem 
Jancykem chystají něco na zub.


