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Farní zpravodaj Teplice

Mezidobí není jen čekání
na něco dalšího
Mezidobí je už to, nač jsme čekali. Není to nuda. Proč si někdy říkáme to svůdné
a nadějeplné slovo „až …“? Proč se někdy nudíme, když na to „až …“ čekáme a pak
máme dojem, že jsme ten čas vlastně
promarnili? Ano, jeden z Murfyho zákonů říká: „Naskytne-li se vám nečekaně
nějaký volný čas, zcela jistě jej promrháte.“
On je samozřejmě rozdíl v tom, kdy
jsme leniví a nic se nám nechce, a kdy
už opravdu nemůžeme a potřebujeme
si odpočinout. Vzpomínám si, že během
noviciátu nám náš novicmistr (nebo
možná provinciál) říkal, že salesián se
vyznačuje pracovitostí, a že pokud je
unaven z nějaké činnosti, tuto činnost
změní a odpočine si u jiné, ale pořád
něco dělá. Ať to říkal kdokoliv, utkvělo
mi to v paměti a dodnes jsem se toho ještě nestačil úplně zbavit. Ano, není dobré
se flákat, ale také není dobré se přetáhnout. V bohnické léčebně jsem se setkával
i s lidmi, kteří se složili jen proto, že neuměli odpočívat.

Uvnitř tohoto vydání:
Mezidobí není jen čekání na něco dalšího
Platím rád faktury
Přehled oprav v roce 2019 a plán oprav na rok 2020
Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty
Etický slabikář (6)
Naši dlouhodobě nemocní farníci
Ahoj, děti!
Farní knihovna – Kalendář akcí
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Foto na titulní straně: V neděli 26. ledna nás navštívil novokněz P. Jan Fojtů, SDB. V rámci oslavy
Dona Boska v trnovanském kostele sloužil primiční mši svatou a uděloval novokněžské požehnání.
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Když tedy prožíváme ty „obyčejné dny“, pokusme se hledat zdravou míru toho, co
děláme. Třeba zjistíme, že můžeme ještě někomu pomoct (aby toho manželka neměla tolik). Nebo zjistíme, že opravdu potřebujeme občas trochu vydechnout. Pak
třeba najdeme i nějaký čas na to, abychom si něco přečetli, nebo našli odpověď na
nějakou otázku, abychom si ji třeba vůbec uvědomili a pokusili se ji formulovat.
Nechci, aby to vyznělo jako nějaký další úkol. Přál bych nám všem, abychom zjistili,
že prostě můžeme. Že můžeme odpočívat, že můžeme pracovat a že můžeme hledat
rovnováhu mezi naší činností a odpočinkem, a že se při tom všem můžeme ještě
těšit na co, co nás čeká, „až …“. Inspirací nám může být moudrost starozákonního
kazatele.

Vše má svůj čas (Kazatel 3,1–15)
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
3
je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
4
je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
5
je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;
6
je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
7
je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;
8
je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.
9
Jaký užitek má ten, kdo pracuje, ze všeho svého pachtění?
10
Viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům, a tak se lopotí.
11
On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti,
jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.
12
Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro.
13
A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém
pachtění dobrých věcí, je dar Boží.
14
Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani
z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním.
15
Co se děje, bylo odedávna, a co bude, i to bylo; a Bůh vyhledá, co zašlo.
1
2

Přeji nám radost z vyváženosti našeho života a hlavně ty verše 12 a 13, které jsou
ještě jasněji přeloženy v Bibli 21:
12
13

Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života.
Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar!
Radek
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Platím rád faktury
Vím, že to zní divně a že je trochu riskantní to takto napsat, ale je to tak a rád to
vysvětlím. V tomto čísle Farního zpravodaje jsou zveřejněny informace o loňských
opravách a těch plánovaných na příští rok. Když se
na to člověk podívá, je to dost peněz. A to tam nejsou všechny výdaje. Například zálohy na plyn, elektřinu a vodu a jejich vyúčtování… Občerstvení při
akcích je pak už jen drobek.
Budovy kostelů jsou dost náročné na údržbu, protože jsou historické a mnohé na nich dosluhuje. A to
nemluvím o faře v Trnovanech a děkanství. V Šanově
sice faru nemáme, ale zato je to tam nejnáročnější. Ačkoliv je to pro mne pocitově nejkrásnější kostel, protože je nejvzdušnější a nejsvětlejší, je také
nejkřehčí a nejzranitelnější, pokud jde o povětrnostní podmínky. Krásný materiál, z kterého je postaven,
se snadno drolí a nechá se omílat dešti a zimou.
Navíc ta střecha je sice z břidlicových tašek, ale hře- Oprava zatékajícího stropu ve Světci
bíčky, kterými jsou tašky připevněny, jsou už urezlé
a každou chvíli se stane, že se nějaká ta taška sveze do okapového koryta a musí se to
zase opravit. Pokud se nerozbije, je to výhra. A to pak máte plošinu, výškové práce, …
V Trnovanech musíme taky něco udělat se střechou, a na Janu Křtiteli je asfaltový
šindel. To tedy rozhodně není žádná výhra. Ideální by byla klasická střešní krytina.
Po každé vichřici několik šablon odletí a zase musí přijet hoši s plošinou a opravují
a opravují.
Trochu jsem ale odbočil od toho, co jsem chtěl napsat původně. Nechtěl jsem plakat, jak je to těžké a složité. Nejsem v tom totiž sám a o to jsem se chtěl s vámi podělit. Platím rád faktury, protože můžu. Mám je z čeho platit při všech těch pojištěních, dotačních programech a titulech také díky vám a vaší velkorysosti a štědrosti.
A nejde jen o sbírky, ale i dary, které posíláte a přinášíte osobně, nebo je nacházím
jako dary anonymní.
Děkuji vám všem za vaši ochotu podílet se na tom hmotném zajištění chodu naší
trojjediné teplické farnosti. Přeji vám, abyste zakusili neméně štědrou odpověď Boží
a abyste se cítili v naší farnosti doma.
Radek
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Přehled oprav v roce 2019
a plán oprav na rok 2020
Světec – kostel sv. Jakuba Většího
Oprava interiéru jižní kostela, vstupu
Oprava varhan
5 082,– Kč
a kaple Dona Boska (finanční spoluOprava střechy
16 939,– Kč
účast – dotace OÚ Světec, Ministerstvo Revize – elektro
5 000,– Kč
kultury ČR – program podpora kulturOprava a revize EZS
2 222,– Kč
ních památek prostřednictvím obcí
Vitráž v kapli Dona Boska (financovás rozšířenou působností)  301 212,– Kč no z daru)
35 000,– Kč
Celkem
Oprava střechy
Oprava a revize EZS
Revize – hromosvody

365 455,– Kč
Modlany – kostel sv. Apolináře
5 420,– Kč Statický posudek opěrné zdi 5 000,– Kč
2 650,– Kč Projektová dokumentace, stavební,
1 500,– Kč elektro přípojka
11 025,– Kč

Celkem
Křemýž – kostel sv. Petra a Pavla
Oprava interiéru věže (finanční spoluOprava a revize EZS
účast z dotace OÚ Ohníč) 49 435,– Kč Montáž věžních hodin
Revize – elektro
5 000,– Kč
Celkem
Kostomlaty pod Milešovkou – kostel sv. Vavřince
Oprava střechy po vichřici (finanční
Revize – elektro
spoluúčast – pojišťovna)
72 194,– Kč Oprava a revize EZS
Celkem
Budova děkanství – Zámecké náměstí
Oprava střechy po vichřici (finanční
Oprava plošiny
spoluúčast – pojišťovna)
23 573,– Kč Servis plošiny
Výmalba interiéru
12 700,– Kč Servis EZS
Oprava plynového zařízení 1 174,– Kč
Celkem
únor 2020

25 595,– Kč
1 639,– Kč
3 500,– Kč
59 574,– Kč
5 000,– Kč
2 295,– Kč
79 489,– Kč
8 814,– Kč
3 630,– Kč
3 320,– Kč
53 211,– Kč
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Kostel sv. Jana Křtitele
Oprava žlabů věže kostela 21 538,– Kč
Oprava vstupních dveří
3 000,– Kč
Oprava vstupních prostor 24 003,– Kč
Celkem

Nahrazení misijního kříže
Oprava dlažby presbytáře
Revize – elektro

32 142,– Kč
15 930,– Kč
6 940,– Kč
103 553,– Kč

Šanov – kostel sv. Alžběty Uherské
Oprava střechy po vichřici (finanční
Sečení trávy, ořez dřevin a pletí kolem
spoluúčast – pojišťovna) 235 151,– Kč kostela
12 570,– Kč
Oprava a revize EZS
3 419,– Kč
Celkem

251 140,– Kč

Trnovany – kostel Nejsvětějšího srdce Páně
Servis věžních hodin
1 100,– Kč Kontrola plynového zařízení 2 482,– Kč
Oprava vstupu – kamenické práce
Revize – elektro
12 151,– Kč

10 700,– Kč Oprava a revize EZS
17 456,– Kč
Montáž nerezového zábradlí, oprava
vstupních prostor a WC
47 614,– Kč
Celkem
Celkem v roce 2019

91 503,– Kč
1 029 520,– Kč

V letošním roce jsou plánovány tyto opravy:
Světec – oprava interiéru (II. etapa)
Křemýž – oprava střechy kostela (I. etapa, montáž věžních hodin)
Kostomlaty – restaurování hlavního oltáře sv. Vavřince (I. etapa, oprava sakristie)
Modlany – oprava sakristie kostela, přeložení elektro přípojky, oprava fasády kostela (I. etapa)
Trnovany – vybudování bezbariérového vstupu, oprava podlahy věže kostela
Trnovany, fara – oprava balkonů
Šanov – statické zabezpečení interiéru kostela (I. etapa)
Robert Kotyšan
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Zprávy ze Salesiánského střediska
Štěpána Trochty
https://www.teplice.sdb.cz/stredisko/

Středisko Trnovany
Nový rok jsme ve středisku započali Tříkrálovou sbírkou. Tři králové z řad nejmenších
dětí vyrazili společně s Eliškou vybírat peníze. Potkat jste děti mohli na Masarykově
ulici v Trnovanech. Za dobrovolný příspěvek do kasičky dostávali dárci peněžní kalendáře a cukry s motivem Tří králů. Pokud
nespěchali, mohli si poslechnout i písničku. Tříkrálová sbírka pořádaná Arcidiecézní charitou letos slavila již 20. narozeniny.
Každoročně trvá cca jeden týden. Ke dni
17. 1. 2020 bylo vybráno 83 155 630 Kč.
Všem, kteří přispěli, děkujeme!
Proběhlo také první Plavání v tomto roce.
Společně s Eliškou, Pájou a dobrovolníkem Vladislavem Š., vyrazilo celkem jedenáct dětí do Aquacentra Teplice. Další
plavání proběhne 28. 1. 2020 a mohou na
něj jít zdarma všechny registrované děti
ve věku 6–13 let.
Do divadla na představení
o Mrazíkovi vyrazila Dana za
asistence dobrovolnice Marty H. společně s nejmenšími
dětmi ze střediska z řad červených i modrých. Divadelní
pojetí pohádky o Mrazíkovi
uchvátilo nejen všechny děti
z publika, ale i dospělé.
Eliška Fialová
únor 2020
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Etický slabikář (6)
(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.

Pozornost a nevědomost
Existuje celá škála pozorností, od naprosto bdělé pozornosti až ke ztrátě pozornosti.
Přechody jsou plynulé. Platí: čím větší pozornost, tím dokonalejší mravní čin (z hlediska poznání).
Nevědomost se netýká obsahu jednání, nýbrž mravního ohodnocení (vím, že nyní
hodlám jednat správně, nebo nesprávně). Nevědomost může být nezaviněná; ta nezakládá mravní čin.
V oblasti chtění jde o:
Násilí
– tou měrou, jakou zasahuje svobodu člověka, znemožňuje mravní čin (manželka
znásilněná cizím mužem, není zodpovědná za manželskou nevěru).
Afekty
– např. strach a hněv vykonávají mocný vliv na člověka. Tou měrou, jakou znemožňují
svobodné rozhodování, znemožňují mravní čin (ochromující strach, zaslepující hněv).
Poruchy ovlivňující poznání a chtění
– neurózy, psychopatie, psychózy. Vzdálený vliv na rozhodování má také výchova,
životní podmínky, věk, pohlaví, tělesné zdraví, zvyky.
8
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Platí:
Zcela nedobrovolný čin z titulu násilí, ochromujících afektů nebo zdravotních
poruch vylučuje mravní úkon.
Částečně nedobrovolný čin vlivem těchto nebo jiných činitelů vylučuje plný
mravní úkon (jak dobrý, tak zlý).
Pokračování v dalším čísle FZT

únor 2020
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Naši dlouhodobě nemocní farníci
Světový den nemocných 11. února – Panny Marie Lurdské
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. (Mt 11,28)
Kolik lidí trpí na těle a na duchu! Právě tyto lidi, nejenom nemocné, ale též chudé,
hříšníky, lidi vyřazované v důsledku tíživého zákona a utiskované sociálních systémem, zve Ježíš k sobě a slibuje jim úlevu a občerstvení. Přijímá každého člověka
prožívajícího úzkost nad svou slabostí, křehkostí a bolestí. Pohlíží na toto zraněné
lidstvo a nabízí mu své milosrdenství, aniž by je zatěžoval zákonem. Zve každého
člověka, aby vstoupil do jeho života a zakusil tam něhu.
papež František
pan Ivo Barabáš st. – doma
P. Benno Beneš – Praha-Řepy
paní Marie Burdová – doma
pan Vojtěch Huša – DS Bystřany
manželé Jakowetzovi – doma
paní Magda Janáčová – doma
paní Antonie Janečková – DS Bystřany
paní Marie Kobastová – DS Bystřany
paní Marie Kubínová – DS Bystřany

paní Milada Kulichová – doma
pan Ján Medvec – DS Bystřany
paní L. Mikšíková – DS Bystřany
paní Eva Petrová – DS Bystřany
paní Jana Rostová – DS Bystřany
paní Karolína Slezáková – doma
pan Marek Ševčík – doma
paní Věra Zárybnická – DS Bystřany
(údaje aktuální ke dni uzávěrky FZ)

Myšlenka na měsíc únor
„Bůh tě miluje takového, jaký jsi.“ (papež František – exhortace „Kristus žije“)

Úmysly, za které se naši nemocní modlí v únoru
2.–8. 2. Za naši farní rodinu a za naše kněze
9.–15. 2. Za Boží požehnání pro lektory letošních kurzů Alfa a za dary Ducha svatého pro jejich účastníky
16.–22. 2. Za odvrácení hrozby uzákonění eutanazie v naší zemi
23.–29. 2. Za to, abychom si v letošním Roce Božího slova dokázali najít denně
alespoň krátký čas na pravidelnou četbu Písma svatého.
Kontakt: P
 . Pavel Hertl, SDB, tel.: 737 128 609 (svátost smíření, svátost pomazání
nemocných, Eucharistie, duchovní rozhovor)
Jaroslav Janšta, ASC, tel.: 777 606 840 (Eucharistie, rozhovor, duchovní
četba, společné modlitby, pravidelné duchovní doprovázení v nemoci)
jarjan
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Ahoj, děti!
Nový rok se pěkně rozjel a vše se pomalu vrací do svých kolejí. Jen letopočet píšeme
trochu jinak, než před pár týdny. A ta letošní čísla se píšou moc hezky; jsou taková
kulatá a pěkně se střídají. A vám se to střídá také, protože školní rok už má svoji
polovinu za sebou. Držím palce, ať vám vyjde i ta druhá polovina a vše zvládnete.
Vaše kamarádka Jana

Správné odpovědi z minulého čísla
Hádanka 1: Delfín
Hádanka 2: Lev

Křížovka: Božského srdce Páně

Křížovka
1
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2
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vojsko
kyselina (latinsky)
jméno herce a politika Schwarzeneggera
vetřelci (anglicky)
hlavní město amerického státu
Texas
povrch tenisových kurtů
dubny
Vstupte! (italsky)
mužské jméno (30. 3.)
zařízení přijímající televizní signál
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Hádanka 1

Hádanka 2

Nelétá ve vzduchu, neplave ve vodě,
na zemi ho uvidíš jen zcela náhodně.
Abys ho uviděl, je celý od špíny,
musel bys pod zem, hluboko do hlíny.
Třeba tam potkáš i nějakou žížalu,
tu on má nejradši jako svou potravu.
Pan Miler z něj udělal hodného fešáka,
jeho skutečná podoba děti moc neláká.

Rosteme tam, kde mají teplo,
chceme dost místa, vodu, světlo.
Pod zeleným tričkem se červenáme,
kapsy plné černých peciček máme.
Kdo šikovné má ručičky,
z těch našich triček vydlabe si čepičky.
Zkrátka, kdo nás má rád,
bude tak jako tak – dlabat.

Farní knihovna
Marie Holková: „Kdyby lásky neměl“ vyprávění ze života olomouckého arcibiskupa
Antonína Cyrila Stojana
čo

Kalendář akcí
1. 2. 10.00 Setkání řeholníků s diecézním biskupem Janem Baxantem
1. 2. 14.00	Sliby salesiánů spolupracovníků (ASC) v kostele sv. Jakuba Většího
ve Světci u Bíliny
1. 2. 15.00 První mariánská sobota
4. 2.
9.00 Pletařky a všichni, kdo by se chtěli přijít podívat
20. 2. 10.00 Vikariátní konference v Novosedlicích
27. 2. 18.00 Přednáška z cyklu Úvod do biblické teologie
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.
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