
Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v únoru   4. února   Burešovi
   11. února  Dostálová, Flídrová 

rodinná neděle 
   15. února  Hubený 

ekumenické bohoslužby – 17 hodin 
   18. února  Šauerovi 

sborové shromáždění 
   25. února  Švecovi, Mlejnkovi  
v březnu 4. března  Bartošovi 

1. postní, večeře Páně 
 11. března  Kadlecová, Zástěrová 
 18. března  Lopourovi  
 25. března  Matějková, Zezulová  
v dubnu 1. dubna  Novotná, Filipiová  
 8. dubna  Petrásová, Králová  - neděle Květná 
 13. dubna  Pospíšilová, Votavová 

Velký pátek, večeře Páně – 17 hodin 
 15. dubna  Šibravovi 

Boží hod velikonoční, večeře Páně 
 16. dubna  Teplí - velikonoční pondělí 
 22. dubna  Vraspírovi (M.&M.), I. Hauptová 
 29. dubna  René Vraspír s rodiči –  sborový den 

bohoslužby v 9 hod. v Poličce 
 
Sborová shromáždění v Borové a v Poličce 
biblické hodiny Polička – každý čtvrtek v 16:30 hodin 

Borová – ve čtvrtek v 19:00 
(střídavě v Borové a v Širokém Dole) 

mládež 17.2. v 17:00 v Poličce: Michal Vogl - Drogy 
14./15.4. velikonoční vigilie  

nedělní škola každou neděli o bohoslužbách 
11.2. v Poličce rodinná neděle 

náboženství 1. stupeň: Sádek: středa 12:50-13:35; Borová středa 
14:00-14:45; Švermova: čtvrtek 12:40-13:25; Široký 
Důl: čtvrtek 13:45-14:30; Masarykova: pátek 12:40-
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Lk 10,17-20 

Jako ovce mezi vlky poslal Ježíš svých 70 učedníků. Mají jít bez vnějšího 
zajištění a vyřizovat zprávu o tom, že se přiblížilo království Boží.  

My jsme teď svědky jejich návratu; chvíle, kdy se vracejí s radostí. 
Přicházejí zpět k Ježíši. To je dobré. Neztratili se ve světě, nezatrpkli. 
Vracejí se k Ježíši s radostí. A říkají: „Pane, i démoni se nám podrobují ve 
tvém jménu.“ To je přece událost, to je změna! Radují se z toho, že to 
funguje, že to platí. Mistr je dobře vyzbrojil – i démoni se jim podrobují. Je 
v tom cítit i zadostiučinění, že se nemýlili, když kdysi opustili své lodi a své 
sítě – i své rodiny a vydali se za tím Nazaretským. Jsou toho plni. I démoni 
se jim podrobují. A jsou plni radosti. Boží moc se projevuje. Síla, která nad 
člověkem až dosud vítězila, je přemáhána. 

Na jejich nadšení reaguje Ježíš zvláštními slovy: „viděl jsem, jak satan 
padá z nebe jako blesk.“ Vlastně jim sdělí, proč to funguje. Proč okusili tak 
úžasné věci. Je to proto, že nastal čas, v němž satan spadl z nebe na zem. 
Byl vyhozen. Už nemá v nebi místa. Jako blesk, tak rychle sjel z nebe na 
zem. Na nebi už neškodí. Proto, milí učedníci, proto se vám v Ježíšově 
jménu podrobují démoni. Bůh sám vstoupil do boje proti zlým silám, 
démonům a satanům, proto jste byli tak úspěšní. A poté, co učedníci sdělí, 
že to funguje, poté, co jim Ježíš připomene, proč to funguje, dostanou 
sdělení nejpřekvapivější: Je málo radovat se z toho, že se vám podrobují 
duchové. Je to sice milé, příjemné, ale existuje mnohem větší důvod 
k radosti. Radujte se z toho, že jsou vaše jména zapsána v knize života.  

Nebezpečí, že zůstaneme stát v půli cesty, hrozí i nám. Nestačí objevit 
evangelium jen jako něco zajímavého. To je jistě první krok. Ale druhý krok 
znamená přijmout evangelium osobně jako něco bytostně, životně 
důležitého. Přitakat: „ano, dějí se Boží věci“, to je jen začátek. To druhé je 
připustit, že ač je to k nevíře, děje se to skutečně pro mne, pro nás, pro 
 

13:25. 
2. stupeň: fara v Poličce v pátek ve 13:50-14:35 
konfirmandi: fara v Poličce v pátek ve 14:45-15:30 

třicátníci 7. února v 19:30 v Poličce: Nemocnice – jak dál? 
rozhovor s L. Stráníkem 

staršovstvo Polička – 18.2. volba poloviny staršovstva 
Borová – 5.2.; 5.3.; 2.4. 
22. 4. – presbyterní konference 

člověka. Pro naši záchranu.  
Učedníci správně rozpoznali, že se něco děje. Ale neprohlédli k tomu, 

že se to děje pro ně; aby měli věčný život.  
I my jsme ve svém čase a ve svém životě ochotni ledacos opustit. A přece 

zůstáváme často v půli cesty. Chybí přijetí úžasné zprávy, že to, co se 



v Kristu děje, děje se pro mne. Hrozí nám, že se spokojíme dobře fungujícím 
sborovým provozem. S tím, že se o církvi mluví ve sdělovacích prostředcích, 
že se leckde vrátilo náboženství do škol. Hrozí nám, že se spokojíme s tím, 
že se někde poví něco obecně náboženského, že to nějak běží. To je podobné 
nadšení rozradostněných učedníků: ono to funguje! Jistě, jak by to 
nefungovalo?! Vždyť Kristus přece něco skutečně vykonal.  

Ale ono jde o nás, bratří a sestry! Nedívejme se na Kristovo dílo jako na 
film v televizi, jako na představení v divadle. Je málo tleskat, že se něco 
děje. K tomu, co se děje, je třeba povědět své ano.  

To je aktuální problém dnes, v době, kdy církev hledá své místo. Už už 
bychom chtěli spokojeně vydechnout, že vše je tak, jak má být. Je 
rovnoprávná, má své postavení, snad i vážnost. Co víc si přát? Co ještě 
chcete? Co víc může církev nabídnout? 

Může, má a je povinna nabídnout lidem zprávu, že jde o ně. O každého 
jednotlivě, osobně. O naše bytí a nebytí. A že díky Kristu je pro naše 
spasení vše vykonáno, že díky Kristu, který svrhl ďábla na zem, se na nebi 
uvolnilo místo pro nás, pro naše jména; a nikdo je z knihy života nevytrhne 
ani nevymaže. Rozradostnění učedníci se vracejí ke Kristu. K tomu není co 
dodat: následujme je. 

Ježíš jim sdělí, proč se dějí věci. Nepřítel padl a on, Beránek, vládne. 
Radujme se z toho. A upozorní je, že nestačí tento děj z dálky zálibně 
sledovat; že jde o to do něj odvážně vstoupit. A radovat se znovu a více 
z toho, že nás krev toho pastýře ovcí obmyla k životu věčnému.  

 
Zveme Vás všechny, bratři a sestry, do našich společných shromáždění.  
 
 
 

 
Bedřich Síla, Jiří Teplý Miloslav Plecháček, Jan Dus  
 kurátoři faráři  
 
 
Farní sbor ČCE, nábř. svobody 561, Polička, 0463/724050  (J. Teplý: 23712) 
 mobilní telefon: 0606/894502 
Farní sbor ČCE, Borová u Poličky 30; Plecháčkovi: 0463/724078 (B. Síla: 721994) 
 

Rozpočet 
  výsledek roku 2000  rozpočet na rok 2001 
Počáteční stav 105319,63 67677,99 
Příjmy 
salár  127400 125000
personální fond z Borové 17000 
sbírka Jeronýmovy jednoty 13653 14000 
Hlavní dar lásky JJ 2050 2000 
celocírkevní sbírky 9461 9500 
sborové sbírky 33140 30000 
ostatní sborové příjmy  77380,56 70000
příjmy z hospodaření sboru 13990 11000 
dary 52000 50000 
dar od Jeronymovy jednoty 30000 
Celkové příjmy 346074,56 341500 
Výdaje 
repartice seniorátní 6120 6012 
repartice celocírkevní 10706 11404 
personální fond 50000 50000 
odvod sbírky JJ 13653 14000 
odvod HDL JJ 2050 2000 
odvod celocírk. sbírek 9461 9500 
stavební práce 142700,60 140000 
poskytnuté dary 2180  
provoz sboru 138858,60 160000 
jiné výdaje (účelové sbírky) 7987 8000 
Celkové výdaje 383716,20 400916 
 
salár = povinný příspěvek všech dospělých členů sboru 
celocírkevní sbírky = chrámové sbírky konané z rozhodnutí synodu a odváděné do 

ústředí (na české sbory v zahraničí; církevní tisk; Diakonii; solidarity sborů; 
Fond potřebných ve světě; Jubilejní toleranční dar; bohoslovce a vikáře) 

dary jiných subjektů (v roce 2000: od MÚ Polička 35.000,-; od obce Kamenec 15.000,-; 
sponzorský dar 2.000,-) 

personální fond = příspěvek do celocírkevní pokladny, z níž se částečně hradí platy 
farářů (jsme povinni zaplatit 50000,-, na což nám v roce 2000 přispěl 17000,- sbor 
v Borové, který farář Dus administroval) 

stavební práce jsou podrobně rozepsané na vloženém listu 
provoz sboru = náklady na otop, elektřinu, vodné, kancelářské potřeby, telefon, 

poštovné, cestné ... 
repartice = povinný odvod sboru na provoz seniorátní a celocírkevní kanceláře 

(odvádíme za každého člena sboru – i za ty, kteří nám nepřispívají) 
poskytnuté dary: v roce 2000 jsme přispěli obětem záplav; na Bohemku; Fond 

ohrožených dětí; Bezva tábor 



 
 

V roce 2000 jsme opravili víc, než jsme plánovali 
Jakkoli jsme na počátku loňského roku uvažovali, že se 
stavebním pracem příliš věnovat nebudeme, nakonec jsme 
opravili víc, než jsme plánovali. Polovinu peněz loni 
investovaných do stavebních oprav jsme vydali na dokončení 
topení v kostele. Museli jsme zaplatit VČE poplatek za 
navýšení odběru a nechat vyrobit kryty na topné spirály. 
Stálo to za to, nové elektrické topení je nejen podstatně 
účinnější, ale má i nižší provozní náklady než předchozí. 

Na jaře se dostalo také na dlouho slibované nové 
ozvučení bohoslužebné místnosti. Díky němu je dnes 
mluvenému slovu lépe rozumět, dvě lavice jsou vybavené 
výstupem pro sluchátka pro méně slyšící, rodiče s malým 
dítětem mohou poslouchat z reproduktoru v presbyterně 
nebo ve sborové místnosti. 

Vedle toho jsme provedli řadu drobnějších oprav 
a úprav: instalaci hromosvodů a opravu komínu, opravu 
dveří bohoslužebné místnosti, opravu koupelny a záchodu na 
faře, instalaci polic na zpěvníky, havarijní opravu 
elektrorozvodů v kostele. Za všemi těmi „drobnostmi“ je 
nejenom množství peněz, ale také spousta brigádnické práce. 
Děkujeme všem, kdo se na ní podíleli. 

 
Letos nás čeká elektroinstalace 
Často se nám při jednání staršovstva stává, že dlouze 
diskutujeme, jak užít peníze, které máme k dispozici. 
Nehovoříme však o tom, co bychom rádi upravili, měřítkem 
je, co nejvíce „hoří“. Je to pochopitelné, vždyť kostel 
pochází z roku 1937, máloco v něm není původní.  

Do opravy původní (dnes havarijní) elektroinstalace 
v kostele se pustit musíme. Stejně tak bude nutné vyměnit 
balkónové okno a dveře na faře. Obáváme se, že kvůli novým 
rozvodům elektřiny budou nutné také leckteré zednické 
a malířské práce. To, co bychom rádi – třeba nové nátěry 
dveří v kostele – přijde až tehdy, zbude-li nějaká hotovost.  
 

 
 
 
Přehled salárníků a salárů v letech 1997 až 2000 (děkujeme) 
výše 
saláru 

do 100 do 500 do 1000 do 2000 do 4000 nad 4000 

2000 9      68 54 42 9 3
1999 36      128 67 52 21 3
1998 23      69 83 47 8 4
1997 33      96 61 41 11 2
 
 
 
 
 

Jak můžete přispět i vy? 
Jako každý rok připomínáme, že každý dospělý člen sboru je 
povinen platit salár (členský příspěvek). Jeho výše je 
dobrovolná, počítejte však s tím, že plánované výdaje 
přepočtené na každého člena sboru (včetně dětí) jsou 800,- 
Kč. Staršovstvo je šokováno množstvím členů, kteří salár 
neplatí a žijí tak na úkor druhých. K životu ve společenství 
patří také ochota přispívat na společné výdaje. Žádáme 
neplatiče, aby se nad tím zamysleli. – Tím více pak děkujeme 
Vám, kteří sboru bohatě přispíváte a svou velkorysostí 
hradíte i dluhy těch, kdo si svých závazků nehledí. 

Své příspěvky odevzdávejte nejlépe v neděli před nebo po 
bohoslužbách v kostele, během týdne v kanceláři faráři 
Dusovi nebo složenkou adresovanou na sbor. Po dohodě 
s farářem Dusem si můžete zřídit také trvalý příkaz k úhradě. 

Vám, kteří užíváte sporožiro nebo bankovní účet 
doporučujeme, abyste si zřídili trvalý příkaz k úhradě. Naše 
číslo účtu i Váš variabilní symbol Vám sdělí farář Dus. 
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