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Bůh připravuje snídani
Na květnou neděli nám kázáním a požehnáním posloužil nový synodní senior ČCE Pavel Pokorný.

Kázání (Jan 21, 5; 12) 
5 Ježíš jim řekl: „Děti, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme.“
12 Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo z učedníků se ho neodvážil 
zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán.

Milí přátelé, 
milí hosté,
rybolov a snídaně. Jako dítě jsem 
byl rybář a byl to můj koníček. 
A také jsem na to měl čas. Dnes 
jen tiše závidím, když jedu kolem 
řeky nebo jezera a vidím na břehu 
sedícího rybáře. Člověka, který 
zahodil všechny svoje starosti 
do vody a nadějně čeká na rybu, 
která ho potěší. 

Náš dnešní příběh hovoří o apo-
štolech, kteří se vrátili ke své práci 
rybářů. Jsou to profesionální rybá-
ři, jenže také jsou jenom lidé. Mají 
za sebou neúspěšnou noc, jsou 
unavení, vyčerpaní a hladoví.
Tento doslov 21. kapitoly evan-
gelia podle Jana má charakter 

pedagogický nebo katechetický. 
Je určen především křesťanské 
obci, a především jejím autori-
tám. Takže je určen i současným 
Kristovým následovníkům, tedy 
nám. Všimněte si – učedníci se 
nemodlí, neslaví bohoslužby, ale 
jsou v práci, vydělávají na svou 

obživu. A protože to byli rybáři, 
tak loví ryby – a nejde jim to. 
Mohli bychom říct, že selhávají 
ve své profesi, ve které byli jinak 
nepochybně úspěšní. Teprve, když 
do jejich marného úsilí zasáhne 
Kristus, z břehu na ně zakřičí, kam 
mají hodit síť, tak jsou úspěšní. 
Kristus je neopustil, ale počítá 
s nimi ve svém plánu. 
Zajímavé je, že tou otázkou: „Děti, 
nemáte něco k jídlu?“,  je donutí 
přiznat neúspěch. „Nemáme.“ 
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Dokončení z 1. strany

Manželé Daniela a Pavel Pokorných v diskusi s Milanem Jancykem. Pochlubili jsme se také naším pokladem - knihou z roku 1615.

Bůh připravuje snídani
A teprve zde vzniká prostor pro 
Kristův zásah. Možná kdyby měli 
nalovené nějaké ryby, tak je  ani 
nenapadne poslouchat nějaké-
ho chlapa křičet z břehu. Je to 
právě neúspěch, který je zastavil 
a konfrontoval s jejich omezený-
mi prostředky. Vytvořil se prostor 
pro zásah odněkud z venku. Ruti-
na, normální podmínky, efektivní 
život nebo práce nás vždycky 
do určité míry zbavují potřeby 
Boží pomoci, nebo Božího vede-
ní. Prostě zvládáme to sami i bez 
Pána Boha, máme to vyzkoušené.

Příběh o rybolovu nás má mož-
ná také zastavit. Možná, že nám 
klade otázku zdali to, co děláme, 
čím se zabýváme, na čem pra-
cujeme, do čeho investujeme 
svůj čas a úsilí, je skutečně to, 
co náš život a existenci naplňuje 
smyslem. Nejsou při pečlivém 
zkoumáni i naše sítě prázdné? 
Máme, co poskytnout druhým  
k jídlu? Ne fyzicky, ale obecně, 
z hlediska naplnění smyslu živo-
ta. Z hlediska našeho bytí tady 
na zemi, ve společnosti, mezi 
lidmi. Jsme schopní nasytit sebe 
i druhé tím, co děláme, co pro-
dukujeme? Není naše existence 
jen proháněním vody oky prázd-
né sítě? Možná i moje rodina, 
přátelé, bližní potřebují od nás 
něco, čím bychom jim mohli po-
moct nalézt smysl jejich života. 

Něco, co nasytí jejich skuteč-
né potřeby, něco pravdivého, 
opravdového, hlubokého. Mož-
ná, že i oni mají v sobě spoustu 
otázek, chtějí vědět jak a proč 
žijí. Co jim poskytujeme? Plytké 
řeči, banální zábavu, vyprávění 
o tom, co jsme měli k snídani, 
nebo kdy jsme se opili? Možná, 
že je zahlušujeme sentimentem 
nebo kýčem. Nebo prázdnými 
řečmi o ničem. Pokud tomu tak 
je, musíme si to přiznat, protože 
v době krize, nemoci, samoty 
nebudeme mít nic, o co bychom 
se opřeli. Že nemáme nic k na-
sycení!

Kristova slova: „Hoďte síť 
na pravou stranu lodi, tam ryby 
najdete“, znamenají, že On Boží 
Syn ví, kde se nachází to, co naše 
potřeby nasytí, naplní. Ovšem, 
jak to zjistíme? Situace na jezeře 
byla jedinečná a neopakovatelná. 
Každý z nás prožívá jedinečné 
situace, na to není prostě mustr 
ani agenda, jak to udělat, aby 
mi Kristus řekl co je důležité, co 
je podstatné. Jediné, co z toho 
můžeme vyvodit, je přiznat si, že 
naše sítě jsou prázdné a stát o to, 
aby i nám Kristus ukázal, kde 
máme lovit. 

A pak je tady ta scéna se snída-
ní. Kristus nám nejenže pomáhá 
zajistit živobytí, ale ještě nás zve 
k jídlu. Pán a Bůh zde připra-

vuje snídani pro své unavené 
a neúspěšné děti. Slyšíme něžné 
oslovování učedníků – děti, 
děťátka. Ježíš tady sám na břehu 
připraví ohniště, zapálí oheň, 
upeče chléb (kde vzal tu mou-
ku), upeče rybu (kde ji ulovil), 
potom učedníky zve, všichni 
si sednou kolem ohniště, On 
láme chléb a podává jim, a totéž 
s rybou, a oni z jeho rukou 
berou pokrm, na jehož přípravě 
se nepodíleli.

Bratři a sestry,  
co nám vlastně evangelium  
tímto vyprávěním sděluje?

Především to, že ne my sloužíme 
Kristu, ale Kristus slouží nám. To 
On se o nás stará, On naplňu-
je naše potřeby, ať už je to při 
bohoslužbách, kde sytí to vnitřní, 
naše duševní a duchovní potřeby 
svým Slovem, které přenastavu-
je celý systém našeho myšlení, 
skládá správně priority, odhaluje, 
co je v životě důležité a co naopak 
marné, odkrývá tajemství lásky 
a vztahů. Kristus nám slouží tak, 
že utužuje vše dobré v nás a po-
máhá nám odkládat to zlé. A vše 
se může dít jednoduše modlitbou, 
Večeří Páně, společenstvím, tam 
nás zbavuje samoty. Jeho péče 
může být i v běžném životě civil-
ní, prostá, a tak se podobá scéně 
kolem ohniště, kde Kristus dává 
svým přátelům chléb a rybu.

Tohle však nemůžeme brát jako 
automatismus. Aby to člověk mohl 
zažít a prožít, potřebuje zjistit, že 
sám se nenasytí, že nemá, co na ten 
oheň dát, že nemá vlastně ani ten 
oheň. Proto každý jeden je pozván 
k tomu ohništi, které připravil 
Kristus. Člověk vedle člověka, druh 
s druhem stojí vedle sebe, aby přija-
li od Krista to, co jím nabízí. 

Už jste zažili někdy takovou 
situaci, znáte ten pocit, kdy byly 
naplněny ty nejhlubší potřeby vaší 
duše? Tvoříme kruh s druhými 
a Ježíš nás sytí, a my najednou 
dostaneme chuť k životu, jinou 
kvalitu života, novou inspiraci. 
Kristus nás i dnes zve, abychom 
s ním posnídali, v tichu, na břehu 
jezera, po práci. Máme odložit 
sítě, sednout si a jíst. „Pojďte 
se nasnídat.“ Sám Bůh nás zve. 
Amen.

Modlitba:
Pane, setkáváš se s námi 
na březích našeho obyčejného 
života. S láskou nás přijímáš, 
povzbuzuješ a dáváš nám 
dostatek toho, co potřebujeme. 
Nasycení pokrmem tvého slova 
a zahřátí ohněm tvé nehasnoucí 
lásky, ať dokážeme také sytit 
a milovat lidi, které dnes potká-
me. Amen

Martin Bánoci, 
Teplice, 8. května 2022
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V sobotu 23. dubna 2022  si v kostele sv. Jana 
Křtitele v Teplicích uprostřed rodiny a přátel 
řekli své ANO Rút Jelínková a Radek Zajac. 
Oddávajícím byl farář ČCE Martin Bánoci, 

obřad na varhany doprovodil Ondřej Krejča. 
Novomanželům Zajacovým přejeme hodně 
lásky, štěstí a Božího požehnání na společné 
cestě životem.

Diskuse na téma 
spravedlivé války

Mladému páru to moc slušelo.

Milými hosty jarního ekumenického setkávání žen byly Věra a Vendy 
Kuberovy.

Naše ženy jsou velmi šikovné. Každá z účastnic si domů odnesla vlastnoruč-
ně nazdobenou tašku.

Všechny tyhle nádherné tašky 
a kabelky pocházejí z dílny Pavly 
Šeremetové. Výtěžek z jejich prodeje 
šel na konto pomoci Ukrajině.

Novomanželský slib složili v přítomnosti svědků do rukou faráře Martina Bánociho.

Rút a Radek jsou svoji

V pátek 13. května se v presbyterně 
uskutečnilo tradiční měsíční eku-
menické setkání mužů. Program 
byl jako vždy bohatý, duchovní in-
spirací k tématu byl videorozhovor 
Marka Orko Váchy v pořadu In-
terview ČT24 na téma Spravedlivé 
války, potažmo války na Ukrajině 
a vztahu Čechů k tomuto tématu. 
Následná diskuze při dobrém 
jídle a pití se jako vždy protáhla 
do pozdních nočních hodin.
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Jarda Nezbeda se u sekání trávy pěkně usmíval
Afrikány sázela Hanka Ryšavá

Milan Jancyk rovnal povrch trávníku
Maťko Bánoci se staral o žaludky brigádníků

V sobotu 30. dubna bylo krásně. 
Měli jsme naplánovanou brigádu 
na farské zahradě a pustili jsme 
se s chutí do práce. Jak se zpívá: 

„Ten dělal to a ten zas tohle 
a všichni dohromady udělali 
moc“. Zahrada se definitivně 
probudila ze zimního spánku 

a my její pohostinnosti užíváme 
dosyta. 
Děkujeme všem brigádníkům!

Brigáda 
na zahradě

Následoval společný oběd v Kruš-
nohorském maskaronu. Po něm 
se naši hosté odebrali do Horní 
Krupky, kde měli zamluvenou 

prohlídku štoly Starý Martin, která 
je zapsaná v seznamu kulturního 
dědictví UNESCO. My domácí 
jsme přijali pozvání na prohlídku 

Velikonoční bohoslužby

V době nepřítomnosti bratra faráře měla v neděli 23. břena čtené kázání Rút Jelínková.

O prvních dubnových nedělních bohoslužbách se sboru oficiálně představily 
nové členky Alexandra Adlerová a Magdalena Purchartová.

Návštěva z Poděbrad

Ty letošní byly slavnostní 
s vysluhováním večeře Páně, 
kterého se tentokrát zúčastnily 
i děti. Po jejich skončení na ně 
na farské zahradě čekalo překva-

pení, které pro ně připravila Lia 
Bánoci. Kluci a děvčata hledali 
a také našli velikonoční vajíčka. 
Od bratra faráře si vysloužili ještě 
sladkou odměnu.

bývalého evangelického kostela 
v Hrobu z roku 1905. Dnes je 
jeho interiér značně poničený a je 
v majetku husitů. Průvodcem nám 
byl tamní nadšenec Petr Stolař, 

principál Divadla v pytli, který má 
v plánu exteriér kostela oživit. Naši 
dříve narození členové vzpomínali, 
kterak se tady konaly evangelické 
bohoslužby. Škoda.

V neděli 8. května jsme měli společné bohoslužby s evangelí-
ky z Poděbrad. 

Ze života sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích
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Milan Jancyk rovnal povrch trávníku

Tomáš Ryšavý se zručně 
oháněl křovinořezemPavla Šeremetová zaštipovala keře Petr Šeremeta a Honza Pešek se starali o kompost

Konečně! S ročním zpožděním díky 
coronavirové epidemii se v našem 
sboru mohlo uskutečnit volební 
výroční sborové shromáždění (VSS) 
a 30.5.2021 jsem jako končící kurá-
torka podávala zprávu o životě sboru 
za rok 2019 a 2020.

Bylo zvoleno nové, značně omlazené staršov-
stvo, které si do svého čela vybralo mladého 
a odpovědného kurátora Mgr. Radovana 
Gaudyna. Po necelém roce 20.3.2022 se kona-
lo řádné, ničím už neohrožené VSS. Všechny 
přednesené zprávy byly dokladem aktivního 
sborového života navzdory epidemií ještě 
omezovaného. Ukazuje se, že se sešel tým 
obětavých nadšenců, s nimiž se bude bratru 
faráři Martinu Bánocimu dobře spolupraco-
vat. V této nelehké a neklidné době neztrácejí 

elán, spolu promýšlejí odvážný strategický 
plán a směřování našeho sborového života, 
v součinnosti a s podporou obětavého sboru 
řeší i aktuální pomoc pro ukrajinské běžence.
Jako bývalá kurátorka jsem spokojená, že 
jsem měla komu (!) předat ten pomyslný 
„štafetový kolík“ a že se „předávka“ tak zda-
řila! A tak zpětně, naplněna vděčností Pánu 
Bohu, děkuji všem presbyterům a presbyter-
kám za spolupráci v průběhu dvou volebních 
období (2008- 2021). Novému staršovstvu 
přeji hodně sil pro práci na vinici Páně. Pán 
Bůh vám pomáhej…

„Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi 
navzájem služte jako dobří správci
rozmanité Boží milosti.“ (1Pt 4,10)

Věra Grögerová, 
bývalá kurátorka FS ČCE Teplice

Ohlédnutí exkurátorky: Zdařilá „štafeta“

Maminky s dětmi předškolního 
věku našly přes zimu útočiš-
tě v teple na faře. Scházejí se 
po domluvě, povídají si o tom, 
co je zajímá a caparti se baví 

po svém. Přichází mezi ně také 
maminka s malou Majdalenkou, 
pro kterou jsme vloni uspořádali 
benefiční koncert. 
 Foto: Jana Pešková

Pravidelně se setkávají i naši nejmenší

O čem si asi vyprávějí.

V kapli sv. Wolfganga na Komáří Vížce se 1. května opět konaly 
česko-německé ekumenické bohoslužby. Náš farář Martin Bánoci měl 
kázání. Na závěr si účastníci popovídali při pikniku.

Ze života sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích
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Část členů chtěla ideální polovi-
nu domu, který máme ve vlast-
nictví společně s husity, prodat 
a za výtěžek koupit byt v Tepli-
cích, část byla pro jeho opravu 
a zachování. Válka na Ukrajině 
tento rébus vyřešila za nás. A tak 
jsme se pustili do práce. Koordi-
nátorem akce pověřilo staršov-
stvo faráře Martina Bánociho 
a zejména naši muži věnovali 
rekonstrukci tamních prostor 
(150 metrů čtverečních) stovky 
hodin práce. Nejdřív bylo třeba 
oškrábat stropy a zdi, zakytovat 
je a vybílit, udělat nové rozvody 

vody a elektřiny (Pavel Jirsák, 
Milan Jancyk, Vlastík Vondráček, 
Tomáš Ryšavý, Martin Bánoci 
a další, jak se kdo mohl uvolnit 
z práce).  K větším investicím 
patřilo vymalování prostor (do-
davatelsky 20 tisíc korun), nové 
podlahy (dodavatelsky 15 tisíc 
korun), matrace a sety na postele 
(dodavatelsky 18 tisíc korun) 
a za pohonné hmoty jsme utratili 

15 tisíc korun. Nová kuchyňská 
linka stála 5 tisíc korun, nutné 
bylo opravit střechu a další drob-
né úpravy a nákupy, které si do-
hromady vyžádaly kolem 33 tisíc 
korun. Povlečení na postele, ruč-
níky, osušky, záclony, spotřebiče 
a nádobí pro byt v klidné čtvrti 
města u rybníku Barbora jsme 
povětšinou získali od dárců. Když 
bylo dílo hotové, pustily se ženy 

do úklidu. Teď už skýtá nový 
byt zázemí čtyřem ženám a třem 
holčičkám z Dnipra a Záporoží. 
Jsou za to vděčné a my máme ra-
dost, že se dílo podařilo a mohli 
jsme pomoci. Dvě z dospělých 
žen již pracují jako kuchařky 
v teplické nemocnici. Dvě děti 
se chystají do mateřské a jedna 
dívka do základní školy. A co 
ještě pro naše přátele z Ukrajiny 
chystáme? Všechny jsme pozvali 
na festival Doma na zahradě, kde 
nám zazpívají ukrajinské národní 
písně a připravuje se příměstský 
tábor pro ukrajinské děti. 

Proměny bytu na faře v Duchcově
Při návrhu strategického plánu i na jednáních staršovstva 
jsme si lámali hlavu, co s bytem na faře v Duchcově, který 
jsme, ve značně vybydleném stavu, získali fúzí teplického 
a duchcovského sboru.

Milan s Pavlem novou linku osadili.Měnily se všechny rozvody.

Jedeme pro kuchyň. Pohled do jedné z ložnic.

Bývalí nájemníci měli rádi fialovou.
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Díky štědrým dárcům jsme 
z obou zdrojů získali až neu-
věřitelné množství trvanlivých 
potravin, drogistického zboží, 
hraček a dalších komodit. Část 
potravin putovala dvěma auty 

do Bordy na východní Slovensko, 
kde Maťko Bánoci celý týden 
vařil pro šedesátku ukrajinských 
uprchlíků. Druhou jsme pak 
uchovali pro naše Ukrajinky 
na faru do Duchcova.

Lektorkou je Julia Smirnova, výuku financuje Diakonie ČCE.

Darované potraviny bylo třeba vytřídit a připravit k expedici. Šikovně po-
máhala i desetiletá Zuzka Pešková.

Potravinová sbírka na Slovensko.

Dál pomáháme ukrajinským lidem
Společně s Nemocnicí Teplice jsme vyhlásili veřejnou po-
travinovou a materiální sbírku na pomoc Ukrajině. 

Na závěr otázka pro koordiná-
tora Maťka Bánociho: Jak jsme 
dopadli finančně?
Celkové investiční náklady, jak 
je již uvedeno, činily zhruba 101 
tisíc korun. Dary pak tuto částku 
výrazně překročily. Arch. Ing. Petr 
Sedláček věnoval 35 tisíc korun, 
Diakonie ČCE 125 tisíc korun 
a k tomu tři notebooky a dva 
mobilní telefony, dary našeho 
sboru činily okolo 76 tisíc korun, 
archová sbírka v kostele vynesla 

16,8 tisíc korun, věcnými dary 
přispěla i Diakonie DOMA ČCE 
a akce „Krabice od srdce“. Sečteno 
a podtrženo: celkem 253 tisíc 
korun. Všem dárcům za to patří 
veliké díky! 
Na faře v Duchcově ale zbývá 
ještě opravit střechu, vymalo-
vat domovní chodbu (společně 
s husity) a naše polovina domu 
si zaslouží vyměnit okna. Stále je 
kam investovat. Co nás nezlomí, to 
nás posílí. Nové stropy jsou kazetové.

Kromě tří ložnic je tu i velká společenská místnost s televizí. Sociální zařízení.
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Kontakt:

Jsme otevřené společen-
ství, přijďte mezi nás.

Farář sboru:  
Mgr. Martin Bánoci,  
tel. 722 695 008
e-mail: teplice@evangnet.cz
Kurátor sboru:  
Mgr. Radovan Gaudyn,  
tel. 725 807 985
Úřední hodiny:
čtvrtky od 9 do 12 hodin

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:
  16.00 h. –  Biblická 

hodina
 18.00 h. –  Konfirmační 

příprava
STŘEDY:
setkávání maminek  
a dětí předškolního věku
ČTVRTKY:
 15.00 h. – Klub dětí
PÁTKY:  
jedenkrát měsíčně:
  18.00 h. Setkání mláde-

že každého věku 
  19.00 h. – Ekumenické 

setkání mužů

Pátého května v podvečer se v Zahradním domě v Teplicích konalo slavnostní 
vyhodnocení čtenářské ankety Osobnost roku 2021 Ústeckého kraje. Mezi 
oceněnými byl i Mgr. Tomáš Matějovský, farář ČCE z Děčína. A nevedl si 
vůbec špatně. Čtenáři mu přidělili 29,9 % hlasů, což bylo 2. místo v kategorii 
kultura. Certifikát mu předal Vlastimil Skála, předseda Výboru pro kulturu 
a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje. Blahopřejeme!

Tomáš Matějovský je osobností roku

A sice Chráněné dílny Diako-
nie ČCE. Tohoto úkolu se ujala 
Martina Junová, manželka faráře 
Tomáše. Před chrámem apoštolů 
Petra a Pavla nejprve děti potěšil 
zástupce Divadelní společnosti 
Kejklíř Praha, své výrobky nabídly 
hostům Chráněné dílny Diakonie 
ČCE Litoměřice a program uzavřel 
benefiční koncert Jardy Svobody. 
Novému činění ústeckých fandí-
me, budeme mu pomáhat a přeje-
me mu Boží požehnání a vedení.

Na co se  
můžeme těšit 
  4. 6. Setkání Ústecké-

ho seniorátu v Řehlo-
vicích

  5. 6. Sborový den 
s Janem Opočenským 

  10. 6. Noc kostelů, 
od 18 hodin vystoupí 
Brixiho komorní soubor, 
od 19 hodin Krušnohor-
ský pěvecký sbor

  25. 6. Festival  
Doma na zahradě

  26. 6. Sborový den  
se Zvonkem Šormem

  2. až 10. 7. Letní dět-
ský tábor v Křížlicích

  16. až 23. 7. Cyklo-
dovolená na Moravě

  25. až 29. 7. Příměst-
ský tábor pro děti  
od 4 do 8 let v Teplicích

Při sboru ČCE v Ústí vzniká něco nového


