Sborové

OZVĚNY

Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích z květen 2012 z Ročník XII

Nepokradeš. Přikázání,
jehož ostří je dnes otupené
Přesto: vzpomínáte si, co jste prožili
dřív: být okraden či okrást? Že se ptáš!
Být okraden, přeci. To ponížení, vztek,
který to v nás způsobilo. Ta ztráta rovnováhy a přesvědčení, že život je dobrý a má smysl… jako by nám vzali kus
života a síly – namáhal jsem se, cílevědomě šetřil… něčeho jsem nabyl a je
to pryč. Zloděj to odnese v jediném
okamžiku. Přepadne mne až otrocký
pocit bezmoci a zmaru…
Kupodivu, to je původní záměr a smysl přikázání: nebudeš krást člověka!!
Nesmíš mu vzít svobodu, vlastně: nesmíš jej prodat – to bylo možné tehdy
jako dnes. Josef v Egyptě a pak Izrael
v Egyptě. Práce i děti mu byly kradeny!
Vyveden z Egypta byl, aby měl svobodu, aby byl svobodou pro všechny….
Z toho plyne: krádeží žijí všechny nesvobodné totality: brání svobodnému
vývoji, studovat, podnikat, cestovat,
svobodně vyznávat, mluvit pravdu,
zkrátka a dobře, v nich se nedá plně
rozvinout osobnost, i když proklamují
pravý opak.
V čem nás bible tak fascinuje? A Ježíš
to ozřejmuje. Svoboda v Bohu, Bohem daná, je smysl lidského života.
Ne přežívání, živoření, ale vytvořit
něco, dokázat, naplnit. Nikdo nesmí
člověka zneužít pro své cíle…Bůh nezapomíná a hájí své slovo, přikázání…
Svoboda je ovšem dále podmíněna,
je jí potřeba dát podmínky - smysluplná práce, místo k životu (domov),
možnost vychovávat děti bez ohnuté
páteře, prostor svobodně tvořit, žít
z naděje a v naději. A to je potřeba,
i když víme, že člověk může své svobody užívat špatně, ničit svůj život

náhražkami, zadlužit se lehkovážně,
sám se zaprodat, jít zlým směrem…
jak tomu zabránit?
S moudrými si opakujme:
1. Nežít na úkor druhých. My bychom nikoho zjevně neokradli…
příčí se nám to, máme tu morálku
„neokrádat“ hluboko, umíme si sami
sebe jako okradené představit, bojíme
se ostudy. Ale jiné je to s institucemi,
které nám slouží. Tam se člověku vše
platit nechce, vyhnout se placení je
někdy pokládáno za dobré, ušetřím,
jsem hrdina ( černý pasažér, daně)
my: víme si rady. Ostatní jsou tak trochu nešikovní, nebo hloupí, když jsou
poctiví.
2. Nenechat udělat ze sebe otroka.
Zájem o budoucnost, nedat si život
otrávit, nenechat žít na úkor jiného,
nenechat se nikým živit. Věříš Bohu,

který dává svobodu, radost z práce?
Pokud ano, vstaneš a dáš se do díla.
Nenaříkáš, nevymlouváš se, využiješ
možnosti a čas. Nepřipravíš se leností
a lhostejností o radost, krásu, štěstí,
které tě čeká, budeš-li pilný a odhodlaný. Nebudeš pohrdat Božím požehnáním.
3. Važ si majetku, ale nelpi na něm.
Často okradený začne sám krást,
aby si to kompenzoval. Přestane věřit v smysl poctivé práce. Uměj vše
zvážit a začít znovu třeba s málem.
Neotravuj svým osobním zklamáním
své okolí, nevydírej svým domnělým
neštěstím druhé kolem sebe. Avšak
dobrým přátelům se svěř i s tím.
Uzavřeme vše větou, která je pro
mnohé pomocí - Boží milosrdenství je nové každé jitro.
Pláč Jerem. 3,22-3…

Jeremijáš je člověk, kterému ukradli vše. Zažil pustošení Jeruzaléma
a chrámu, zbourali mu dům, spoutali
jej a odvlekli do ciziny. Sám těmi nejchmurnějšími slovy ovšem líčí zkázu Jeruzaléma, chlouby židů. Ztratil
úplně vše, a život pro něj neměl cenu.
A přece se nezhroutil. Ne že by byl
cynik, nebo neměl srdce. Dovedl zaplakat a zanaříkat tak, že by se i kámen
ustrnul… Ale pak se znovu vzchopil
a spatřil světlo nového dne. Poznal,
že Boží milosrdenství je nové každé
jitro. Obnovuje se s každým ránem.
Dovede od všech ztrát odhlédnout
k pravým hodnotám...
„Ten poklad, který máme v nebi, je
Boží láska. Pro nás je to výkupné,
které zaplatil Boží Syn svou smrtí na
kříži. Kristova oběť nám dává svobodu a jistotu, kterou nám nedá žádná
vila či bankovní konto. To Boží přízeň
a naděje nám dává vnitřní svobodu
a sílu, i kdybychom snad museli nějaký čas žít za ostnatým drátem, nebo
nám řekli, že proti zhoubné chorobě
nemáme žádnou šanci. Tím spíš dá
Boží láska svobodu a zdravé sebevědomí těm, kdo přišli jen o trochu plechu, dřeva či našetřených peněz. Ztráta to je, ale nestojí za to, aby se kvůli
ní člověk nechal otrávit a nevstal příští
den do díla s novou chutí“… A když je
to zrovna neděle – pak i den děkování
za život mezi bratry a sestrami, s dalším otevřeným dnem, který můžeme
naplnit chválou, oslavou Boží, radostí
nad tím, že i dnes umíme říci, že Kristus nám stojí nad vším… Amen.
(Kázání br. f. Jana Opočenského
z 6. 5. 2012)

VSS: Zprávy o životě sboru Českobratrské c

Sborový život
radu, slavnost díkůčinění v německé
Muldě. Uprostřed roku jsme prožili
slavnost konfirmace 4 členů sboru…
Za naše malé odloučené pracoviště
můžeme také vidět nemocnici a školku, kam náš farář dochází v rámci své
práce.

ků jako dokumentů života viditelných. Jaké jsou tedy sborové trendy,
co vidíme, když hledíme na uplynulý
rok? Předně určité proměny: sbor se
drží, ale trošičku stárne (jak stárne
i jeho kazatel) – co to může znamenat? Zajímavé je, že soustředěné finance pro nutné výdaje se podařilo
dát dohromady poměrně dobře. Výborné je, že se stále objevují nové síly,
ochotné ujmout se rozličných úkolů

Mnoho ze života sboru je zachyceno
ve čtvrtletníku Sborové ozvěny, který
doporučuji jako součást dnešní rekapitulace. Nalézáme v nich nejen rekapitulaci toho, co se událo za poslední
tři měsíce, ale také kázání, přednášky,
rozhovory… a hlavně mnoho obráz-

ve sboru: pokladna a účty, nedělní
škola, muži i ženy, ochota je i pokud
je potřeba něco zařídit či zhotovit. Na
bohoslužbách je nás méně, někteří
odešli, jiní jsou vlažnější. Všem, kdo
na to myslí i modlitebně, mnohokrát
děkuji. Na biblických hodinách je nás

Církev má princip presbyterně-synodní, nemá apoštolskou posloupnost,
biskupy, tajnou zpověď, nežije z odpustků, nemá kněze, všichni jsou si
před Bohem rovni, faráři mají ordinaci ke službě slovem a svátostmi.
Laici se velmi podstatně podílejí na
životě sborů jako presbyteři (volení),
na provoz a na vše další se všichni
skládají i finančně. Společně také pečují o majetek a jeho údržbu. Nejsme
církví elitářskou, ve vedené kartotéce
jsou stále i méně aktivní členové, či
dokonce na okraji… Snažíme se být
církví otevřenou, přesto ale pevnou,
snažíme se odlišit tlak a váhu Božího
slova a vůle od lidského nábožného
násilnictví.
Uplynulý rok byl, dá se říci, ve znamení pravidelné práce, protkané a oživené návštěvami mnoha hostů, od
synodního seniora J. Rumla a seniora
J. Kupky, kazatele D. Fajfra, prof.
J. Křivohlavého, Pištorových z USA,
farářky M. Medkové, faráře P. Rumla
atd. až po prosté lázeňské hosty. Hostili jsme setkání skupiny Taize, seniorátní setkání rodičů a dětí, seniorátní
setkání mládeže, konvent Ústeckého
seniorátu a setkání k 17. listopadu
i Noc kostelů a adventní setkání vrchních sester z nemocnice s kaplany.
Delegace od nás navštívily synodní

tak nejvýš kolem osmi, pro některé je to ovšem chvíle vzácná a velmi
potřebná. Jistě mnozí čtou z Písma
doma sami, z různých pomůcek, ale
my tam čteme spolu a zamýšlíme se
s užitkem nad předčteným a někdy
jsou i modlitební chvíle, posilující
a svítící. Podobně zajímavý a vzácný
jev jsou setkání žen a setkání mužů, ať
s hostem či jen tak mezi sebou, protože mají mezicírkevní náboj a hloubku. Mládež mívá svá setkání v sobotu,
u prvního programu někdy je kazatel,
část si tvoří zcela sami. Účastní se
pěkně i seniorátních a celocírkevních
setkání. U menších dětí je situace
složitější, nenašel jsem zatím způsob,
jak je soustředit. Mnohé zazní také ze
zprávy sestry kurátorky.
Rád bych vám všem, zvláště vám angažovaným a zapřaženým do práce
ve sboru, velice poděkoval. Nemyslím, že vše, co děláme a jak jednáme,
je přímou oslavou Boží – jsme přeci
jen lidská cháska, ale těší mne, že se
snažíme stále znovu si takové možnosti připravovat – a neváhám říci,
že si je Pán Bůh používá, a přiznává
se k našemu snažení. Kéž On má
přednost ve všem…
Br. Jan Opočenský, farář

Hospodářská zpráva
Mojí povinností je seznámit sbor s hospodářskou činností za rok 2011.
 Dokončena byla dlouho ohlašovaná a očekávaná instalace zábradlí od hlavního vchodu
do presbyterny. Toto ojedinělé dílo, jednak
pracností a také délkou trvání samotné práce, již vstoupilo do historie sboru. Tímto děkujeme bratru Jirsákovi za zhotovení zábradlí
a jeho rodině za velikou trpělivost.
 Každoroční velký úklid kostela a ostatních
prostor byl proveden v měsíci květnu 2011
a letos tuto akci opět zopakujeme, nejlépe zase
v květnu či v červnu. Máme již osvědčený scénář, kdy se jednotlivé úklidové práce provádějí
v průběhu asi 14 dnů dle rozpisu v presbyterně.
Každý přijde podle svých možností a zapíše pro-

vedené práce na připravený rozpis. Samozřejmě
i letos vás v hojném počtu zveme k pomoci, termín bude včas oznámen. Zároveň děkuji všem,
kteří se na loňském úklidu podíleli.
 Další akcí, která proběhla v loňském roce,
byla instalace myčky v kuchyňce a zvětšení
pracovních a odkládacích ploch. Myčku věnovali manželé Vondráčkovi ml., instalaci
zručně provedl br. Jirsák a ostatní br. farář
Opočenský.
 Br. Jirsák zhotovil a nainstaloval mříž na
okno v koupelně u presbyterny.
 Mužská část rodiny Vondráčkových, tedy
Vítek a Vlastík, natřeli společnými silami vrata
do garáže.
 Poděkování patří též celé rodině br. faráře
za sekání a úklid zahrady.
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Akce pro rok 2012:
 Opravit fasádu po zatékání od prasklé tašky
u římsy pod okapem ze Sládkovy ulice.
 Opravit – odizolovat balkon ke vstupu
z fary do kostela.
 Opravit plot u předzahrádky.
Ze sbírky na opravy sborových budov zbývalo k 31. 12. 2011 celkem 3 172 korun, tyto
prostředky budou použity na el. materiál k rekonstrukci lustru a instalaci nového vedení
k varhanám, popřípadě na opravu fasády. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na chodu
našich shromažďovacích prostor, pomáhali při
úklidu i opravách. Zároveň vás zvu k pomoci
a iniciativě i v roce 2012.
Br. Milan Jancyk, hospodář

é církve evangelické v Teplicích za rok 2011

Zpráva kurátorky

„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřežíli město Hospodin, nadarmo bdí
strážný.“(Ž 127, 1)
Opět uplynul jeden rok od našeho
posledního bilancování, a tak si plně
uvědomujeme úvodní verš 127. žalmu. Čím by bylo naše snažení, kdyby při nás nestál Hospodin. S vděčností Bohu se tedy ohlédněme zpět
a připomeňme si, jak a čím náš sbor
v roce 2011 procházel. Především je
třeba říct to hlavní, že každou neděli
bylo a je kázáno Slovo Boží a první
neděli v měsíci vysluhována sv. Večeře Páně.
Staršovstvo v čele s br. f. Opočenským se pravidelně jedenkrát za
měsíc schází, aby promýšlelo a zajišťovalo chod sborového života. Při
nedělních bohoslužbách se presbyteři střídají ve čtení ohlášení, v nichž
zvou k účasti na dalších setkáních
v týdnu – ve středu k biblické hodině v 16 hodin, v sobotu na setkání
mládeže, muži se scházejí jedenkrát
měsíčně. V průběhu roku se konala
celá řada dalších shromáždění, ať už
v prostorách našeho sboru nebo jinde. Začátkem ledna tradičně probíhá
alianční týden modliteb, na němž se
podílí i náš sbor. V sobotu 22. 1. se
u nás konalo seniorátní setkání rodin z Třebenic, Chotiněvsi, Ústí n. L.,
Mostu a Teplic. K významným počinům patří už tradiční ekumenické
setkání žen – na jaře a na podzim
– vždy se zajímavým hostem. Při
XIV. setkání 12. 3. to byl br. Daniel
Fajfr s tématem „Krize jako součást
života“. Koncem března jsme přivítali br. prof. Jaro Křivohlavého s chotí,
posloužil nedělním kázáním a odpoledne jsme vyslechli přednášku na
téma „Radosti a strasti stáří“, poté
následovala beseda. Na první dubnový víkend se do našeho sboru sjela
seniorátní mládež. Věnovala se jí
s. farářka Marie Medková a v neděli
jsme vyslechli její zajímavé kázání.
18. 4. projednalo staršovstvo žádost
o křest Ing. Jitky Sobotkové, po krátkém rozhovoru vyslovilo staršovstvo
svůj souhlas. Svátost křtu přijala sestra o velikonoční neděli 24. 4. Sestra Sobotková se pravidelně účastní
biblických hodin. 1. 5. jsme se opět

zúčastnili tradiční ekumenické německo-české bohoslužby na Komáří
Vížce. 8. 5. navštívil náš sbor br. senior Jan Kupka, posloužil kázáním
a pověřil našeho br. f. Opočenského službou nemocničního kaplana.
27. 5. byl pátek, Noc kostelů. Staršovstvo zvážilo výzvu synodní rady
a poprvé jsme se k této akci po pečlivé přípravě připojili. Den dětí byl
posunut na 12. 6., konala se premiéra
divadelní hry Malý princ podle Ant.
de Saint-Exupéryho. Děti a mládež
našeho sboru pod režijním vedením
s. Dany Opočenské předvedly velmi
zdařilé představení. Zopakovaly si je
i ve sboru ČCE v Mělníku a později
u teplických Adventistů. V páteční
podvečer 24. 6. se staršovstvo setkalo
se čtyřmi konfirmandy a jejich rodiči ke krátkému pohovoru. V neděli
26. 6. se konala slavnost konfirmace.
Bára Jancyková, Viktorka Jindrová,
Kamila Jílovská a Radovan Gaudyn
se stali členy naší církve, našeho
sboru. Celý sbor se radoval s nimi,
s jejich rodiči a stále na ně pomatuje
ve svých modlitbách. Ještě po bohoslužbách se delagace sboru odebrala
k pomníku JUDr. Milady Horákové
položit kytičku v předvečer výročí
její popravy.

řádat toto shromáždění v našem
sboru. S. Richterová zajistila přímé
účastníky ekologických demonstrací
v Teplicích – novináře Pavla Koukala
a fotografa Miroslava Radu s bohatou fotodokumentací pro kolíčkovou
výstavku. Br. farář Tejkal poutavě
vyprávěl, jak zásah proti studentům
na Národní třídě v Praze ovlivnil
průběh Synodu ČCE konaného
15. – 18. 11. 1989. Toto shromáždění
mělo veliký ohlas. Všichni cítíme, že
bude čím dál víc zapotřebí tyto události připomínat.
4. 12., o 2. adventní neděli, nás potěšili a svátečně naladili žáci a studenti
manželů Valtových (ZUŠ a konzervatoř). 11. 12., na 3. adventní neděli,
nás navštívil br. synodní senior Joel
Ruml. Povzbudil nás svým kázáním
a ještě u kávy odpovídal na naše
otázky, týkající se připravovaného
zákona o majetkovém vyrovnání
státu a církví. 4. adventní neděle,
18. 12., byla věnována hře dětí a mládeže pod vedením br. Romana Gaudyna. Br. farář Opočenský připravil
krátké pásmo říkanek s těmi nejmenšími. Datum 18. 12. 2011 bude bohužel navždy spojeno s úmrtím našeho pana prezidenta Václava Havla.
Štědrý den nám prozářilo Betlémské
světlo a na Boží hod vánoční se nás
sešlo 55, abychom slyšeli Slovo Boží
a přijali pozvání k sv. Večeři Páně.
I za tato čísla jsme Pánu vděčni.

Po prázdninách se staršovstvo sešlo
12. 9., vděčné za to, že jsme se všichni
z Boží milosti směli ve zdraví sejít.
Neděli předtím, 11.9., strávilo 13 členů našeho sboru v německé Muldě
při jejich bohoslužbách s díkůvzdáním, na zpáteční cestě se zastávkou
v malebném městečku Frauenstein.
22. 10. byla v Thomayerově nemocnici založena Asociace nemocničních kaplanů. 5. 11. se v našem sboru
konal konvent Ústeckého seniorátu,
při jednání o majetkovém narovnání
státu a církví podalo naše staršovstvo
návrh na doplnění (škody zdaleka
nejsou jen majetkové, ale i duchovní…). SR náš návrh přijala. Více se
dočtete v letošním Českém bratru
č. 2, str. 21. Vydařilo se i podzimní setkání žen 12. 11., hostem byl
mjr. Mgr. Pavel Ruml, takže bylo zajímavé i pro přítomné muže. V neděli
13. 11. jsme se dozvěděli, že v ústeckém evang. sboru se vzpomínkové
shromáždění k 17. listopadu konat
nebude. To nám bylo líto, a tak se
staršovstvo rozhodlo narychlo uspo-

I tentokrát jsem prošla uplynulý rok
v časovém sledu, i když o něčem
byla řeč už přede mnou. Ale ještě je
tu řada úkolů a otázek bez časového
vymezení. Především už zmíněný
zákon o majetkovém vyrovnání státu
a církví. Všichni si uvědomujeme, co
to pro naši církev, pro náš sbor i pro
každého našeho člena bude znamenat. O tom jste slyšeli podrobněji od
naší pokladní s. Růženky Jancykové.
Já bych vás chtěla ujistit, že staršovstvo sestavovalo rozpočet pro rok
2012 velmi odpovědně, zvažovalo
kde a jak ušetřit. Rezervy jsou stále ještě u saláru. Někteří členové se
jakoby brání přijmout doporučení
synodu: 2-5 % z čistého ročního příjmu, přitom náklady a výdaje stále
rostou. V posledních třech číslech
Sborových ozvěn je opakovaně krátký článek „Co je to salár“. Prosím,
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přemýšlejme, kolik jsou například
2 % z příjmu důchodce. Z úsporných
důvodů jsme také jako sbor přešli od
České spořitelny k FIO bance, která
nabízí elektronické vedení účtu bez
poplatků. Číslo nového sborového
účtu je k dispozici v presbyterně a ve
Sborových ozvěnách. I veškerá pošta
ze SR přichází už pouze elektronicky.
Proto jsme velmi vděčni sestře Lídě
Jirsákové, že se ujala počítačového
zpracování sborového účetnictví,
pečlivě vedeného sestrou Růženkou
Jancykovou, naší pokladní. Při této
příležitosti chci poděkovat všem, kteří přispěli na notebook zakoupený
pro potřeby sboru k tomuto účelu.
Snad ke všem bodům této zprávy
jsem mohla přidávat odkaz na Sborové ozvěny. Jsou užitečné pro sbor
hned z několika důvodů: uchovávají
v paměti sboru významné okamžiky, události a osobnosti obrazem
i slovem, zprostředkují kázané Slovo
všem, kteří je pro nemoc slyšet nemohli, poskytují důležité údaje, informace i poučení. Děkujeme sestře
Laďce Richterové za tuto práci pro
sbor. Je členkou staršovstva a jako zapisovatelka dává záruky přesných informací. Jen znovu vyzývám mládež
i ostatní, aby se neostýchali a přispěli
svými postřehy, příběhy, zážitky, například z dovolené, z prázdnin i odjinud. Sestra Richterová ráda uvítá
i ten sebekratší příspěvek.
Jménem staršovstva děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na
tom, že se můžeme v neděli i v týdnu
scházet v čistém prostředí a teple, že
každý z nás k tomu využívá hřiven,
které nám Pán svěřil. Děkujme společně jeden za druhého, za náš sbor,
za celou naši církev a prosme našeho Pána, aby nás přidržoval na cestě
víry, pokory, naděje a lásky. Na závěr
si přisvojme slova z 1. listu Petrova,
4, 10-11: „Každý ať slouží druhým
tím darem milosti, který přijal, tak
budete dobrými správci milosti Boží
v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí
ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se
všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše
Krista. Jemu buď sláva i moc na věky
věků.“ Amen
S. Věra Grögerová, kurátorka

ZVEME VEŘEJNOST
na tradiční

NOC KOSTELŮ

Kdy? V pátek 1. června 2012
Kde? Kostel Českobratrské církve
evangelické, J. V. Sládka 16
V kolik? Od 17 hodin mají program děti
na farní zahradě, soutěže o ceny, trampolína

18.00 hodin z zahájení Noci kostelů v podloubí
z v kostele je ke zhlédnutí připraveno bohoslužebné náčiní
včetně taláru a výstava fotografií a dětských kreseb
z můžete pomoci s přepisem Bible, Janova evangelia, v klidu rozjímat
a ptát se faráře a presbyterů na všechno, co vás o životě sboru zajímá
z k dispozici je nové číslo Sborových ozvěn
z připravena je rovněž dražba obrazů ak. malířky Boženy Horáčkové
19.00 hodin z koncert Krušnohorského pěveckého sboru
20.00 hodin z varhanní koncert prof. Jana Valty a jeho hostů
21.15 hodin z hudební vystoupení Duo Cansone

Na setkání s Vámi se těší staršovstvo sboru

Redakce děkuje všem dopisovatelům, kteří se podíleli na přípravě vydání. Toto číslo vyšlo za laskavé podpory akciové společnosti Severočeský METROPOL,
grafická úprava: Jiří Vondráček. Příspěvky zasílejte na adresu metropol1@seznam.cz nebo předejte s. Richterové. Tisk: Jiří Bartoš – SLON, Ústí n. L.
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