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pátek 
1 

Hugo 

Pastorálka (Litoměřice, 9h – 15h)  

sobota 
2 

Erika 

9:30 - Ekumenické setkání žen  

neděle 
3 

Richard 

5. neděle postní „Judica“ 
09:30 - Bohoslužby + vysluhováním Večeře Páně 
                                           + představení nových členek sborů 

pondělí 
4 

Ivana 

Nemocniční kaplan 
 

17:00 - Staršovstvo  
úterý 

5 
Miroslava 

10:15 – Setkání se studenty z gymnázia Teplice 
16:00 - Biblická hodina – NEBUDE 
18:00 - Konfirmační příprava – NEBUDE 

středa 
6 

Vendula 

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

čtvrtek 
7 

Heřman, 
Hermína 

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

pátek 
8 

Ema 

Předkřestní příprava – rod. Ryšavých  

sobota 
9 

Dušan 

09:00 - Ekumenická bohoslužba v Ústí n/L (vede T. Jun a M. Martínek)  
Kostel Apoštola Pavla (Horova 1563, 400 01 Ústí nad Labem) 

neděle 
10 

Darja 

Květná neděle 
09:30 - Bohoslužby s P. Pokorným + přednáška + sborový den 

pondělí 
11 

Izabela 

Nemocniční kaplan 
  

úterý 
12 

Julius 

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

středa 
13 

Aleš 

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

čtvrtek 
14 

Vincenc 

09:00 - 12:00 – Úřední hodiny 
15:00 - Klub dětí 
18:00 - Čtení pašijí (Pašije podle Marka)    

pátek 
15 
Ida 

Velký pátek 
09:30 - Bohoslužby  

sobota 
16 

Irena 
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neděle 
17 

Rudolf 

Velikonoční neděle 
09:30 - Bohoslužby + vysluhováním Večeře Páně 

pondělí 
18 

Valérie 

Velikonoční pondělí 

úterý 
19 

Rostislav 

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

středa 
20 

Marcela 

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

čtvrtek 
21 

Alexandra 

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

pátek 
22 

Evženie 

 
 

18:00 - Ekumenické setkání mužů  
sobota 

23 
Vojtěch 

 

neděle 
24 
Jiří 

09:30 - Bohoslužby  

pondělí 
25 

Marek 

 
 

17:00 - Staršovstvo 
úterý 

26 
Oto 

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

středa 
27 

Jaroslav 

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

 

čtvrtek 
28 

 Vlastislav  

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

pátek 
29 

Robert 

 

18:00 - Střední generace + vyprávění o Izraeli  
(v rod. Blažkových – Teplická 635/50, Duchcov) 

sobota 
30 

Blahoslav 

10:00 - Celo-sborová brigáda na zahradě + grilování 

neděle 
1. 5. 2022 

09:30 - Bohoslužby 
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Stručný zápis ze zasedání staršovstva z 28. února 2022 

 fara v Duchcově – proběhly schůzky se statikem a realitním makléřem, abychom měli 
přehled o teoretické tržní ceně. 

 ohlédnutí za únorovými akcemi (setkání nad evidenčním dotazníkem, benefiční koncert 
SOS Ukrajina, pohřeb Miroslava Kaluži atd.) 

 1.3. dopoledne – setkání nad hospodářským dotazníkem – M. Bánoci, R. Jancyková a H. 
Blažková v Duchcově 

 P. Jirsák zajistí kopií 1 klíče pro 16 lidí od kostela pro starší i úklidovou službu 

 plánování táborů 

 4.3. pastorálka v Litoměřicích, 11.3. seniorátní mládež v Třebenicích, 4.6. seniorátní 
setkání v Řehlovicích 

 P. Ponča z Krnova přijal objednávku na prohlídku a opravu varhan, termín sdělí br. 
Jancykovi – přijet by měl nejpozději do 2 měsíců 

 vyhlášení archové sbírky pro Ukrajinu (jednomyslně schváleno) 

 náhradní klíče od předního vchodu na faru uložené u rodiny Peškových 

 proplácíme náklady za akci Pečeme pro zdravotníky (M. Janovský kupoval kalendáře) 

 Propůjčit muzeu promítací stroj, který je na půdě – jednomyslně schváleno 

 jarní brigáda – T. Ryšavý – předběžně 30.4. 

 o supervizi staršovstva zatím není dostatečný zájem 

 přemýšlet o rozdělení služeb na festival 

 sbor přihlášen na Noc kostelů, která proběhne 10.6. 

 poděkování za službu během víkendovky pro děti 

 Pavel Pokorný pozván do sboru na 24.4., Roman Mazur na 29.5. (financování církve, 
strategický plán) a Zvonek Šorm na 26.6. (budoucnost církve, jak jsou na tom jednotlivé 
sbory) 

 11. září nás plánuje navštívit farní sbor z Karlových Varů, 18.9. pak náměstek synodního 
seniora Ondřej Titěra 

 letní tábor se bude konat v Křížlicích 2. až 10.7., kapacita 30 dětí 

 dopis z ÚCK o poskytnutí ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny – návrh přizpůsobit byt v 
Duchcově, odpovědnost: J. Drbohlav a J. Spodniak (jednomyslně schváleno) 

 Společně s teplickou nemocnici jsme vyhlásili sbírku na nákup potravin pro Ukrajinu, 
M. Bánoci ji v rámci dovolené dopraví na slovensko-ukrajinskou hranici (jednomyslně 
schváleno) 

 následující dubnová schůze byla 3.4. po bohoslužbách, bodem jednání byla VSS 
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SERIÁL O CÍRKEVNÍCH ŘÁDECH 

Díl 2. - Méně známé části Církevního zřízení 

V minulém díle seriálu bylo zmíněno Církevní zřízení. Nyní se podíváme na některá jeho méně 
známá ustanovení: 

1) Členem církve (a tím pádem členem některého z jejích sborů) je mimo jiné každý, kdo v ní 
byl pokřtěn. I pokřtěné novorozeně je členem církve, byť zatím nemá hlasovací právo. Členství 
v církvi není vázáno na určitý minimální věk, ani se nepojí s konfirmací. Toto ustanovení má 
své teologické důvody: křtem se člověk stává součástí církve obecné (veškerého křesťanstva), 
ale tato příslušnost se běžně navenek projevuje příslušností k nějakému konkrétnímu místnímu 
společenství. 

2) Členství v ČCE může být propůjčeno i křesťanům jiného vyznání. Podobně také členům ČCE 
je někdy umožněno získat druhotné členství v jiné církvi, například v Evangelické církvi 
augsburského vyznání. Jen pro úplnost uvádím, že nazývat ČCE "Evangelickou církví" může 
být zavádějící, když si uvědomíme, že v česku máme evangelických církví hned několik: ECM, 
ECAV, LECAV, SCEAV. 

3) Církev od svých členů žádá, aby "pilně četli Písmo svaté" a aby vychovávali své děti ve víře. 
Může se to zdát jako přehnaný nárok a jako přílišné zasahování do rodinného a osobního 
života, ale málokteré povinnosti členů jsou takto velmi praktické a užitečné. Od členů se také 
žádá oslavování Boha, které se zdá být zřejmým požadavkem, ale tím spíše se v debatách 
uvnitř církve málo zmiňuje. Povinnost uctívání Boha je dobré jednou za čas připomenout. 
Minimálně se pak lidé zamyslí nad tím, co by pod oním uctíváním měli chápat. 

4) Hlasovací právo mají členové, kteří plní své povinnosti v církvi a jsou starší 18 let. Zde je 
otázkou, zda mají mít hlasovací právo ti, kteří nečtou Písmo a nevychovávají své děti ve víře – 
obojí patří mezi povinnosti členů, jak už bylo řečeno. To může být samozřejmě velmi 
kontroverzní (a jsem si toho plně vědom). V tomto ohledu je vhodné Církevnímu zřízení dobře 
rozumět a mít jasno v nárocích, které má sbor (anebo celá církev) na své členy. Nepovažuje-li 
někdo dané ustanovení za rozumné, vhodnou cestou je pro něj návrh na synod na úpravu jeho 
znění. Do té doby může ustanovení vyvolávat kontroverzní otázky. 

5) Ordinovanými členy církve nejsou jen faráři a jáhnové, ale také výpomocní kazatelé, mezi 
které patří nejen bývalí faráři, ale také kazatelé z řad laiků. Pro jejich vzdělávání se konají 
kurzy laiků a také Evangelická teologická fakulta jim nabízí své speciální programy 
(https://web.etf.cuni.cz/ETFN-526.html). Každému sboru se jistě vyplatí co nejdříve zhodnotit, 
jak moc bude pomoc laických kazatelů po budoucí transformaci církve potřebovat. Jejich 
příprava na službu v církvi totiž nějaký ten pátek zabere. 


