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A Slovo se stalo Tělem a přebývalo
mezi námi. (Jan 1,14)
Tato slova jsou součástí začátku Janova Evangelia a vyjadřují podstatu Vánoc. Bůh
přijímá naše lidství, aby nám mohl nabídnout účast na životě v Boží rodině. Stává
se naším bratrem a žije v lidské rodině, abychom s ním mohli žít jednou v té jeho.
Překročil propast, kterou vytvořil člověk mezi sebou a Stvořitelem a prošlapal nám
cestu domů. Učil nás během svého života slušnému chování, abychom mu neudělali
ostudu jako jeho (křtem adoptovaní) sourozenci před Otcem, až jednou zasedneme
k té slíbené věčné hostině.
Když se začteme do Písma, zjistíme,
kolik je tam výroků o Kristu a jeho roli
v díle našeho vykoupení. Kolik je tam
nádherných obrazů. Svatební hostina (Mt 22,2), Pastýř a jeho ovce (Jan
10,11), král (Jan 18,36), pán a jeho služebníci (Lk 17,10), otec a jeho děti (Lk
6,36), matka a její dítě (Iz 66,13)…
Rád bych nás všechny povzbudil k návratu k Písmu. Letošní církevní rok je
mu věnován a papež František vyhlásil
třetí neděli v liturgickém mezidobí za neděli Božího slova. Nebojme se začíst se do
Božího slova. Nebojme se číst, co jsme už tolikrát slyšeli nebo četli. Nebojme se hledat odpovědi nebo souvislosti. Kupme si třeba nějaký komentář k biblickým knihám.
Pokusme se o nový pohled. Zajděme třeba na nějakou přednášku, která se týká Bible. (Prý ty přednášky na biblická témata moc nepropaguju, tak tedy teď ano.)
Občas máme potíže s modlitbou. Pomozme si třeba modlitbou žalmů. V knize žalmů
je široký výběr a jejich texty pokryjí velkou šíři našich emocí plynoucích z toho, co
právě prožíváme. Můžeme tam najít žalmy oslavující Boha a jeho péči o nás, chvály,
díky, prosby, žalmy kající i proklínající. Ty poslední samozřejmě k modlitbě nedoporučuji, i když… Ne! Samozřejmě, že ne! (Lk 6,28) Ale i ty nám mohou ukázat, že
lidé žijící mnoho set a dokonce tisíce let před námi prožívali velmi podobná trápení
a radosti, jako my.
Přeji vám k letošním Vánocům radost z Božího slova, kde se dočtete o Slově a jeho
lásce k nám.
Radek
leden 2020
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„Ještě než mi přijde slovo na jazyk,
ty už to, Hospodine, všechno
víš!“ (Bible 21, Žalmy 139,4)
Máme tady Vánoce a další rok. Ne, že by ten den sv. Silvestra byl nějak jiný a významný, to jsme si jen nějak časem řekli, že budeme veselí, nevázaní a že budeme
jako bilancovat. A tak se to i děje. Kolik Silvestrů jsme už prožili? Kolik předsevzetí
a ročních uzávěrek máme za sebou? A kde jsme?
Zkusme to letos vzít za jiný konec. Zkusme si v duchu formulovat, co bychom chtěli
Pánu Bohu říct. Co mu dlužíme, pokud jde o naše slova? Co jsme mu ještě neřekli?
Ve světle toho verše v záhlaví to vypadá, že to nemá smysl. On přece všechno ví. Je
to ale jinak. Smysl to má, právě proto, že On ví všechno, co mu chceme říct. V Jeho
přítomnosti se učíme správně formulovat a být upřímní hlavně k sobě. Jedním dechem ale taky mluvme o tichu, které v sobě musíme vytvořit, abychom zaslechli to,
co Bůh ještě neřekl nám, nebo co jsme od něj zatím neslyšeli pro všechen ten rámus,
co v sobě máme.
Napadá mě takový obraz. Když maminka učí své dítě první slova, poslouchá jeho
žvatlání a snaží se tam najít nějaký smysl a obsah. Samozřejmě, že vnímá neverbálně
to, co dítě říká svým úsilím něco slovně vyjádřit. Slyší tam možná: „Mami, mám tě
rád, jsem rád, že jsi se mnou, rád bych ti něco řekl a doufám, že mi budeš rozumět.“
Ono celkem ani nezáleží na tom, co dítě říká, ale že to říkat může a že mu někdo naslouchá. Někdy maminka řekne: „To víš, že jo. No jasně.“ I když vlastně to povídání
nedávalo valný smysl. Ale odpověděla tím: „Jsem tady, poslouchám tě a můžeš se
na mne kdykoli obrátit.“ (Nevadí, že to tak někdy ani nemyslí.) Někdy už dopředu je
jasné, co chce dítě říct a stejně mu dá šanci, aby se klopýtavě vyjádřilo, učí ho správnou výslovnost, pomáhá mu formulovat věty, …
Když opustíme ten obraz a vrátíme se do té naší silvestrovské reality, kdy chceme
něco říct Pánu Bohu, tak to může mít některé společné rysy. Maminka často ví, co
chce dítě říct. Bůh to ví vždy, co mu chceme. Maminka je někdy unavená a nebaví ji
to. Boha neunavíme, i když se zmateně točíme pořád kolem toho samého. Maminka
odpoví a dítě třeba i poslouchá. Bůh mluví, ale my jsme někdy roztržití. Boha, který
je do nás zamilován, nikdy neomrzí nás poslouchat, i když si pořád vedeme svou.
Pokusme se prožít letošního Silvestra jinak. Pokusme se zažít nový rozhovor s Bohem. Třeba se nám to povede i přesto, že se nakonec prostě zase najíme, napijeme,
ponudíme se u televize a bouchneme petardu.
Radek
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Liturgické okénko 2 – podávání do úst
Podávající ukáže přijímajícímu
hostii, vyzná víru v přítomnost
Ježíše slovy „Tělo Kristovo“. Přijímající vyzná svou víru slovem
„Amen“ a přijme hostii do úst.
Jak je to jednoduché. Pak odejde tak, aby mohl přistoupit
další.
I v tomto případě můžeme narazit na nejrůznější podivnosti
a roztržitosti.

Foto: Petr Vilgus – wikimedia.org

Minule jsme mluvili o podávání na ruku. Snad se podařilo toto téma podat odlehčeně a nikoho neurazit. Dnes mluvme o přijímání do úst.

Především se naskýtá otázka:
„Vkleče nebo vstoje?“ Obojí je
možné. Přikláním se ale k přijímání vstoje. Jde zejména o praktické hledisko a ohleduplnost vůči ostatním přijímajícím. Přijímání není adorace. Adorovat mohu po návratu na své místo a klidně vkleče. Tam to nikomu nevadí, a navíc je to doporučeno.
Když přistupujeme k přijímání, přicházíme sice osobně, ale jako součást společenství. Buďme si toho vědomi a vnímejme i ostatní okolo sebe. S těmi všemi tvoříme
jedno tajemné Tělo Kristovo.
Další téma: „Jak přijmout hostii do úst?“ Přirozeně, jako bychom přijímali sousto
pokrmu. Pán Ježíš řekl „Vezměte a jezte.“ S vědomím, že tady nejde o běžný pokrm, nechejme se vést zkušeností z běžného jídla. Jako bychom si podávali do úst
přiměřené sousto. Tedy nechystáme se spolknout celý knedlík s tekoucí omáčkou
a nezakusujeme se do kuřecího stehna nebo smaženého květáku (pro vegetariány).
Zase sáhnu do své bohnické zkušenosti a nabízím typologii přijímajících do úst, kterou jsem tam vypozoroval:
Bankomat alias štěrbinka – přijímající má rty jen nepatrně od sebe a podávající si
připadá, jako když vkládá platební kartu do bankomatu.
Černá díra alias Macocha – hlava je zakloněná, ústa široce otevřená, hostie padá
do neznáma.
leden 2020
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Skalní převis – hlava nakloněná dopředu, ústa
pootevřená. Podávající se musí přikrčit a podívat zespodu, kudy vede cesta a po vložení doufat, že hostie nevypadne.
ORL – jazyk vypláznutý až na bradu a ústa maximálně otevřená. Podávající má přehled o aktuálním zdravotním stavu mandlí přijímajícího.
Mlsoun – přijímající nečekaně vyrazí vpřed
a s hostií oblízne prsty podávajícího. Brrr.
Lovec – vystřelený jazyk zachytí hostii a přitáhne ji do úst. To byste se divili, jak to je rychlé.
A zase ty oblíznuté prsty.
Tak jsem si zase trochu zavzpomínal. Podobnost s aktuální situací je čistě náhodná. V Teplicích je vidět, že tady působily generace mých
předchůdců a že je tady farní společenství sžité
a kultivované. Velmi mě například překvapilo, jak se čtenáři a zpěváci při střídání
během bohoslužby slova společně uklánějí. Na tom je vidět, že na to někdo z mých
předchůdců dost dbal.
Přeji vám znovu radost ze setkání s naším Pánem v Eucharistii a trvalý klid, i když se
při přijímání něco přihodí nebo z roztržitosti nepovede. Buďme v klidu. Ten, kterého
přijímáme, je laskavý a velkorysý. Kéž se mu podobáme.
Radek

Sdružení křesťanských seniorů Teplice
Naše sdružení se v listopadu zúčastnilo dvoudenní regionální konference
ESU v Bratislavě s tématem „30 rokov
slobody očami seniorov“. V prosinci se
pětičlenná skupinka SKS Teplice zúčastnila semináře v arcibiskupském paláci
v Praze na téma Evropa ve světle sociální nauky církve.
O. Červená, předseda SKS Teplice
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Úloha laiků v církvi
po posledním koncilu
V minulém vydání zpravodaje jsem
připomněl II. vatikánský koncil (1962–
1965), který znamenal pro život katolické církve skutečnou revoluci v mnoha
ohledech. Otcové koncilu, kteří se sjeli
do Říma z celého světa, diskutovali navržené změny, které se mimo jiné týkaly
také vlastního chápání samotné církve
a jejího života, resp. jak církev chápe
sama sebe.
Závěry jednání otců biskupů na toto téma byly následně shrnuty ve věroučné konstituci Lumen gentium, což v překladu znamená Světlo národům. Konstituce ze dne
21. 11. 1964 je tedy o církvi. V samotném dokumentu nalezneme kapitoly pojednávající o tajemství církve, Božím lidu, hierarchickém zřízení církve, všeobecném povolání ke svatosti, řeholnících, eschatologickém rázu putující církve a jejím spojení
s nebeskou církví, Panně Marii v tajemství Krista a církve.
Čtvrtá kapitola Lumen gentium nazvaná stručně a výstižně „Laici“ seznamuje čtenáře se samotným pojmem laik a jeho obsahem. V devíti článcích rozvádí důstojnost
laiků v Božím lidu, jejich apoštolský život, účast laiků na všeobecném kněžství, Kristově učitelském úřadu, královské službě a vztah laiků k hierarchii.
Na Lumen gentium a především na zmíněnou kapitolu o laicích, pak svou exhortací
Christifideles laici navazuje Jan Pavel II., který závěry koncilu v dané oblasti rozvádí
do mnohem větších detailů. Papež se věnuje povolání a poslání laiků v církvi a ve
světě. Samotný dokument prvního polského papeže na Petrově stolci je rozdělen do
několika kapitol. Po úvodu, ve kterém vyzývá věřící, aby šli na vinici Páně a zamýšlí
se nad potřebami současného světa i postavení člověka v něm, v posynodním apoštolském listu jako takovém rozebírá aspekty života laiků v církvi i mimo ni. V celkem
pěti kapitolách papež píše o důstojnosti laiků v tajemství církve, účasti laiků na životě ve společnosti církve, spoluodpovědnosti laiků za církev a její poslání, dobrých
správcích mnohotvárné milosti Boží a výchově a vzdělávání laiků.
Tolik stručný úvod k postavení laiků po II. vatikánském koncilu. V příštím vydání našeho zpravodaje už půjdeme do větších detailů. Čeká nás mnoho zajímavých postřehů.
leden 2020
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Zprávy ze Salesiánského střediska
Štěpána Trochty
https://www.teplice.sdb.cz/stredisko/

Středisko Trnovany
Mládež, která pravidelně zkouší ve střediskové kapele s vedoucí Pavlínou Urbanovou, zahrála svůj první koncert tohoto školního roku, a to v Bartholomeu GALLERY & CAFÉ. Koncert proběhl v rámci projektu ProstoPro ve spolupráci Divadla Orry
a turistického centra Visit Teplice. Toto centrum pravidelně
pořádá kulturní program zaměřený na amatérskou tvorbu talentovaných lidí z Teplic
a okolí; vše vždy probíhá právě
v prostorách kostela sv. Bartoloměje.
Ten den proběhlo také Plavání. K vedoucím Elišce a Marušce nově přibyl dobrovolník
Vláďa. Plavání probíhá jednou za 14 dní, je určeno pro děti od 6 do 13 let a je zdarma. Začátkem prosince proběhlo poslední plavání v tomto kalendářním roce. Eliška
s Maruškou se tedy těší zas po Novém roce, a sice 14. 1. 2020.
Historicky první „Holčičí přespávačka“ proběhla hned víkend na to, ve dnech 22.–23.
11. 2019 s vedoucí Šárkou, která ve středisku vede kroužek Holčičárna, a s vedoucí
Lenkou, která ve středisku vede kroužek Dívčí klub. Vedoucí společně se zúčastněnými slečnami probíraly holčičí věci – řešily péči o pleť, líčení, módu a dokonce vyjely
na výlet do Jump Arény v Ústí nad Labem.
I v listopadu proběhla akce Ukliďme Trnovany s vedoucí Maruškou. Akce se zúčastnily i nejmladší děti, které středisko navštěvují, a aktivně pomáhaly ostatním s úklidem. Během úklidu v okolí střediska se podařilo nasbírat pět pytlů odpadu. Účastníci akce se také mohli těšit chvále kolemjdoucích a obyvatel přilehlých domů.
Pár dní po uklízení proběhla vánoční tvořivá dílna. S vedoucí Danou a Eliškou děti vyráběly papírové hvězdy do oken a dekorační vánoční stromky. Celou akcí tak všichni
zúčastnění zahájili advent.
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Tentýž den také začínala Pracovní víkendovka v Klášterecké Jeseni s Káťou a Petrem. Akce byla určena pro klienty z řad žlutých, tedy pro ty nejstarší. Mládež
pomáhala se zazimováním chalupy a její zahrady, která patří salesiánům spolupracovníkům.
Týden nato probíhala ve středisku Mikulášská besídka. Děti nejdříve procházely jednotlivá stanoviště laděná tematicky; po splnění všech úkolů děti mohly vyrazit za
Mikulášem, čertem a andělem. Po zazpívání písničky
nebo odříkání básničky dostaly sladkou nadílku. Nakonec ještě děti zazpívaly
společně se všemi přítomnými vedoucími písničku
a rozloučili se tak s již zmiňovanou trojicí. Do pekla si
čert nikoho neodnesl, někteří ale měli namále!
Ve třetím adventním týdnu
proběhla akce Česko zpívá koledy; proti minulému
roku probíhala u kostela
na Zámeckém náměstí.
Akci připravovali vedoucí
ze střediska v Proseticích
společně s vedoucími ze
střediska v Trnovanech. Zúčastnily se také děti z obou
středisek i široká veřejnost.
V tomto týdnu také proběhla Tvořivá přespávačka,
která byla pořádána pro
děti z trnovanského a prosetického střediska současně. S vedoucí Eliškou
a Maruškou se děti vydaly do Aquacentra Teplice a pak tvořily plastické obrázky
a malovaly horkým voskem. Byla to zároveň poslední přespávačka v tomto kalendářním roce.
leden 2020

9

Středisko uspořádalo 16. 12. 2019 jako každý rok Vánoční večírky pro menší i starší
děti – hrály se hry, soutěžilo se, rozdávaly se dárky a peklo se cukroví. Děti tak předčasně oslavily Vánoce ve středisku společně s vedoucími. Veselé Vánoce a šťastný
nový rok přeje tým SSŠT Trnovany, těšit se na vás budeme znovu 6. 1. 2020.
Eliška Fialová

Středisko Prosetice
Tento měsíc proběhly hned dvě přespávačky. Jako první byla Holčičí přespávačka,
kde děvčata pekla vlastní cukroví a navštívila kino. Další akcí byla Fitness přespávačka, při které děti měly možnost večerního kruhového
tréninku a další den hopsání
v Jump aréně v Ústí nad Labem.
A jako každý rok, i letos
k nám přišel Mikuláš s čerty a anděly a rozdal dětem
dobroty a adventní kalendáře. O týden později proběhla
akce s názvem „Česko zpívá koledy“, na kterou nám
přišla zahrát skupina SKOK.
Společně s dětmi a několika
návštěvníky jsme na chvilku
zpomalili v tomto vánočním shonu a společně zazpívali několik koled. Ještě
před uzavřením střediska
a vánočními prázdninami
nás čeká vánoční koncert,
na kterém vystoupí zpěvák
romského původu a účastník soutěže Hlas Československa, David Balog. Za všechny zaměstnance prosetického střediska přeji všem
čtenářům požehnané vánoční svátky a šťastný nový rok.
Adéla Štulíková
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Etický slabikář (5)
(Výběr z publikace ThDr. Jiří Skoblík: Etický slabikář, Arcibiskupství pražské, Praha 1994)
Slovem slabikář obvykle nazýváme jednoduchý soubor zásad pro život každého
člověka.
Etický slabikář – jde o získání nejzákladnějších vědomostí, jak mravně žít.
Etika (z řeckého ethos – mrav) je teorií morálky, patří do obvyklých filosofických
disciplín. Zabývá se zkoumáním mravnosti. Etika zkoumá morálku neboli morálně
důležitá jednání a jeho normy.
Farní zpravodaj Teplice (FZT) přichází se souborem několika základních etických zásad. Tento Etický slabikář by mohl být nejjednodušším vodítkem – opakováním –
pro nás dospělé, ale i pro dospívající a především pro rodiče a vychovatele. Vychází
na pokračování v ročníku 2019/2020 FZT. Redakce FZT ráda odpoví na otázky kohokoli z řad čtenářů FZT.

Znovu o činech a o poznání
V oblasti činů jde o čin přímý a nepřímý:
• V prvním případě jde o čin bezprostředně zamýšlený (nyní chci promluvit).
• V druhém případě nejde o čin bezprostředně zamýšlený, přesto však jsem za něj
odpovědný, protože je mi předem znám účinek zamýšleného jednání (nepříčetnost v opilosti neomlouvá od předvídaného násilí).
Z toho vyplývá:
Zásada 1: Nepřímo chtěný zlý účinek se člověku přičítá, když mohl a měl být odvrácen, ale odvrácen nebyl (unavený řidič usedá za volant a havaruje).
Zásada 2: Je dovoleno zapříčinit jednání, ze kterého bezprostředně pochází dvojí
účinek – jeden dobrý, druhý zlý (nedobrý). Pokud je dobrý účinek zamýšlen a zlý
připuštěn z přiměřené příčiny (je dovolena léčba s dvojím účinkem, např. amputace
odumřelé části).
V oblasti poznání jde o:
Pozornost: existuje široká škála od bdělé pozornosti k naprosté ztrátě pozornosti,
přechody jsou plynulé. Platí: čím větší pozornost, tím dokonalejší mravní čin (z hlediska poznání).
leden 2020

11

Nevědomost: může být nezaviněná, tedy nezakládá mravní čin. Může být zaviněná
nedbalostí, netečností či lhostejností vůči poučení. Význam má zejména těžce zaviněná nedbalost poučit se. Je-li chtěná (nechci se poučit, abych nemusel změnit své
jednání), jde o přitěžující okolnost.
Platí tedy:
Nezaviněná nevědomost omlouvá, zaviněná nevědomost neomlouvá, záměrná
nevědomost přitěžuje.
(Pokračování v dalším čísle FZ)
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Farní zpravodaj Teplice

Ahoj, děti!
Čas nikdo nezastaví, i když někdy by to bylo fajn. Asi nejvíce si to každoročně uvědomujeme na přelomu starého a nového roku. Vzpomínáme a hodnotíme, jaký byl
ten končící, a máme plány do budoucích dní. Alespoň dospěláci to tak dělají. Jistě
každého z vás čeká něco nového, zajímavého a důležitého. A pokud přijde nějaká
překážka, věřím, že ji překonáte. Kéž vám k tomu Pán dodává sílu a energii, kéž vám
žehná po celých 366 dní v roce 2020.
Vaše kamarádka Jana

Správné odpovědi z minulého čísla
Hádanka 1: Vánoční stromek
Hádanka 2: Vánoční cukroví
Křížovka: Adventní čas

Pátrání:
kalich
Ježíš
Bůh
čtení
ambon kněz

kaple
misál
komže

zvon
věž
kněží

Hádanka 1
Když si mě chceš prohlédnout,
do teplých zemí musíš odlétnout.
Nemusíš se bát, i když mám zuby,
chutnají mi totiž pouze ryby.
Moře je mým domovem, mám velikou rodinu,
někteří mí příbuzní bydlí v obrovském bazénu.
Předvádí se pro radost,
diváků mají vždycky dost.

Hádanka 2
Nemám žezlo, nemám trůn, přesto vládnu
přes den v horku, v noci v chladnu.
Účes roky neměním už,
zuby ostré mám jak nůž.
A když zařvu silným hlasem,
všechno ztichne, schovává se.
Před mnoha lety natočili, ač se to nezdá,
s mojí pra-pra-babi, jmenovala se Elza,
jeden pěkný film, a ona v něm byla hvězda.
leden 2020
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Křížovka
1

K

2

K

3

K

4

K

5

K

6

K

7

K

8

K

9

K

10

K

11

K

12

K

13

K

14

A

15

A

16

A

17

A

14

1 ptačí ústa
2 roháč, tesařík, kovařík
3 hmyzožravec s bodlinami
4 menší les
5 lest
6 vyznání víry (pozpátku)
7 d
 ruh ptáka, který svoji kořist napichuje
na trny
8 význam anglického slova beetle
9 lovecký nůž
10 uzenina
11 potřeba parašutisty
12 dětský domov (lidově až hanlivě)
13 rozbít, zlomit (anglicky)
14 céva
15 černý pták z čeledi krkavcovitých
16 letní znamení zvěrokruhu
17 zeď

Farní zpravodaj Teplice

Naši dlouhodobě nemocní farníci
Modlitba farnosti za naše nemocné:
Bože, spáso všech věřících, pokorně Tě prosíme, vyslyš naše prosby za naše nemocné bratry a sestry, se kterými tvoříme jedno farní společenství. Mají účast na utrpení
Tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Bude-li to Tvá vůle, prosíme
navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme opět společně radovat ve Tvé církvi z jejich
uzdravení. Amen.
paní Marie Kubínová – DS Bystřany
pan Ivo Barabáš st. – doma
paní Marie Barabášová – zemřela 2. 12. paní Milada Kulichová – doma
P. Benno Beneš – Praha-Řepy
pan Ján Medvec – DS Bystřany
paní Marie Burdová – doma
paní L. Mikšíková – DS Bystřany
paní Eva Petrová – DS Bystřany
pan Vojtěch Huša – DS Bystřany
manželé Jakowetzovi – doma
paní Jana Rostová – DS Bystřany
paní Karolína Slezáková – doma
paní Magda Janáčová – doma
pan Marek Ševčík – doma
paní Antonie Janečková – DS Bystřany
paní Marie Kobastová – DS Bystřany
paní Věra Zárybnická – DS Bystřany
(Uvedené údaje jsou aktuální ke dni uzávěrky FZ.)

Myšlenka na měsíc leden
„Dovol Bohu, ať tě miluje“ (papež František – exhortace „Kristus žije“)

Úmysly, za které se naši nemocní modlí v lednu
29.12. – 4.1. Pokorně prosíme o dar nových kněžských, řeholních a duchovní povolání pro naši diecézi;
5.–11. 1. Za ty, kteří hledají Boha;
12.–18. 1. Za odvrácení hrozby uzákonění eutanazie v naší zemi;
19.–25. 1. Za jednotu křesťanů;
26. 1. – 1. 2. Za zdárnou realizaci stavby salesiánského střediska v Teplicích a za
Boží požehnání pro ty, kteří se na tomto díle podílejí;
Kontakt: P
 . Pavel Hertl, SDB, tel.: 737 128 609 (svátost smíření, svátost pomazání
nemocných, Eucharistie, duchovní rozhovor)
Jaroslav Janšta, tel.: 777 606 840 (Eucharistie, rozhovor, duchovní četba,
společné modlitby, pravidelné duchovní doprovázení v nemoci)
jarjan
leden 2020
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Farní knihovna
José Carlos Bermejo: „Příběhy pro uzdravení duše“ a „Další příběhy pro uzdravení
duše“
V úvodu knihy se píše: „Z většiny příběhů čiší ,prokazuj dobro, protože to je klíč ke
štěstí‘, z konání dobra budeš mít radost.“
čo

Kalendář akcí
4. 1.
15.00
6.–12. 1. 18.00
7. 1.
9.00
7. 1.
18.00
9. 1.
18.00
16. 1.
10.00
18. 1.
9.00
23. 1.
18.00
26. 1.		
27. 1.
19.30
29. 1.
19.00

První mariánská sobota
Setkávání v rámci Aliančního týdne modliteb
Pletařky a všichni, kdo by se chtěli přijít podívat
Ekumenické setkání na děkanství
Setkání ekonomické rady farnosti
Vikariátní schůze na děkanství
Farní sněm
Přednáška z cyklu Úvod do biblické teologie
Oslava Dona Boska – naši farnost navštíví novokněz P. Jan Fojtů
Setkání pastorační rady
Ekumenické setkání teplických duchovních (faráři a kazatelé)

Prosím všechny farníky zodpovědné (i nezodpovědné) za nějaké akce, aby se podělili o informace týkající se setkání skupin v rámci farnosti a okolo ní. (Ekumenická
setkání, společenství, kurzy Alfa, středisko, …) Rád do našeho zpravodaje všechny
akce zahrnu, ale musím o nich vědět. Uzávěrka bývá obvykle 20. dne v měsíci. Pokud
ale víte o akcích třeba i na celý rok dopředu, tím lépe.
Radek
Redakční rada:
Ing. Ivo Barabáš st., Martin Budek,
Olga Červená, Mgr. Rostislav Kadlec,
P. Ing. Radomír Kuchař, SDB, Mgr. Jaroslav
Poláček, MUDr. Jan Ševčík, Bc. Jana
Tóthová

Vychází jednou měsíčně, náklady
jsou hrazeny z kostelních sbírek.
Telefon: 417 531 041
E-mail: farnost.teplice@dltm.cz
https://www.teplice.sdb.cz/farnost/
Číslo účtu: 2600695917/2010

