
Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v květnu  24. května   Šauerovi

Nanebevstoupení – 17 hodin 
 27. května  Švecovi, Mlejnkovi  
v červnu 3. června  Bartošovi 

Svatodušní neděle, večeře Páně 
 4. června  ekumenická bohoslužba v Poličce 

u sv. Michala v 18 hodin 
 10. června  Kadlecová, Zástěrová 
 17. června  Lopourovi  
 24. června  Matějková, Zezulová 

rodinná bohoslužba 
v červenci 1. července  Novotná, Filipiová  
 5. července  vzpomínka na Mistra Jana Husa 

v 17 hodin v Liboháji 
 8. července  Petrásová, Králová  
 15. července  Pospíšilová, Votavová 

večeře Páně 
 22. července  Šibravovi 
 29. července  Teplí   
v srpnu 5. srpna  Vraspírovi (M.&M.), I. Hauptová 
 12. srpna  Burešovi 
 19. srpna  Dostálová, Flídrová 

večeře Páně 
 26. srpna  Šauerovi  
 
 
Sborová shromáždění v Borové a v Poličce 
biblické hodiny sejdeme se znovu na podzim 
mládež pomoc na táboře pro děti 2.-8. července  
nedělní škola naposledy se vyučuje 17. června 

27. května seniorátní rodinná neděle v Jimramově 
24. června rodinná neděle v Poličce i v Borové 
tábor v Tisu: 2.-8. července 

náboženství 1. stupeň: Sádek: středa 12:50-13:35; Borová středa 
14:00-14:45; Švermova: čtvrtek 12:40-13:25; Široký 
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Až přijde Přímluvce – Utěšitel… 
Jsme právě v období třetí, čtvrté a páté neděle po velikonocích. Podle 
nejstaršího rozvrhu biblického čtení na neděle v roce (starocírkevních 
perikop) se v těchto nedělích přečte skoro celá 16. kapitola Janova 
evangelia. Co se tam dočteme? Směs radostných i neradostných 
skutečností. Pán posílá učedníky, aby šli a nesli ovoce toho, co od něho 
slyšeli a viděli. Nebeský Otec bude je podporovat a Ježíš jim dává na cestu 
připomenutí, aby se milovali, tím bude jejich poselství velmi věrohodné. 
Ale, ať se připraví, že svět je nebude přijímat s otevřenou náručí, naopak! 
Však už poznali mnoho nenávisti, která se obracela proti Ježíši v Izraeli. 
Sluha není nad Pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou 
pronásledovat. Budou vás exkomunikovat ze společenství Božího lidu, ani 
nebezpečí smrti vás nemine. 
Ale Ježíš nemá pro ně jen upozornění na těžkosti a nebezpečí, které se jim 
postaví do cesty. Má pro ně uprostřed toho všeho i veliké potěšení: Pošlu 
vám Přímluvce, v Kralické: Utěšitele. Do vašeho strachu a zármutku přijde 
mocný Duch, veliká síla, která vás bude v pravdě evangelia posilovat a 
utvrzovat a nenávist světa překonávat. Přijde moc s výsosti, které ani 
všecka zloba neodolá. Ano, Duch Boží bude sám mluvit s vámi a za vás, co 
přijme ode mne. Vlastně, dodáváme si sami, Otec, Syn i Duch bude vaše 
síla. Znovu několikrát bude připomenuto to těžké a smutné, však to bude 
břemeno po všecky dny až do skonání světa. Budete plakat a naříkat, ale 
svět se bude smát! Budete se rmoutit, a hle, váš zármutek se obrátí v radost! 
A budete-li prosit Otce v mém jménu, dá vám to! - - - Ne, ne, pozor, žádný 
happy end! Až mne budou křižovat, rozprchnete se a necháte mne 
samotného! Otec mne však ani na kříži, ani v hrobě nenechá. Říkám vám to 
pro váš pokoj: Budete mít soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.  
 

Důl: čtvrtek 13:45-14:30; Masarykova: pátek 12:40-
13:25. 
2. stupeň: fara v Poličce v pátek ve 13:50-14:35 
závěr výuky 10. června 

třicátníci sejdeme se znovu na podzim 
staršovstvo Polička – 6.června v 17 hodin 

Borová – 11.června ve 20 hodin 

Čteme 16. kapitolu Janovu a cítíme, že to Pán říká nám… a nutká nás 
poprosit: Přijď, Duchu svatý. 

Jiří Tytl 



  
Zprávy ze sborů 
 
Seniorátní neděle rodin (27. května 2001) 
Setkání všech generací v Jimramově začne bohoslužbami v 9:30. V 11:15 
bude následovat přednáška PhDr. Lydie Bauerové na téma „Jak mají 
rodiče vydržet s dětmi a děti s rodiči“. Ve 12:30 vás zveme ke společnému 
obědu a ve 13:45 ke koncertu sboru Vocatus. Během programu pro dospělé 
je pro děti zajištěno hlídání. Srdečně zveme a prosím zájemce o oběd, 
aby se co nejdříve nahlásili na faře v Poličce. 
 
 
Letní tábor pro děti (2.-8. července 2001) 
Jako každý rok organizuje YMCA Polička ve spolupráci se sbory v Poličce 
a v Borové letní tábor pro děti „školou povinné“. Letos pojedeme začátkem 
července na místo, kde jsme ještě nebyli, do Tisu u Nového Hrádku 
v Orlických horách. Řada rodičů už své děti přihlásila, jiné prosím, 
aby (mají-li zájem) tak učinili co nejdříve - nejpozději však do konce 
května. Tábor je otevřen kterémukoli dítěti ve věku 6-14 let z Poličky, 
Borové a okolí, není třeba být členem YMCy ani evangelické církve. 
Budeme zvlášť rádi, když na náš tábor přihlásíte dítě, které má jinak málo 
příležitostí užít si prázdniny mimo domov. 

Do Tisu odjedeme společně vlakem z Poličky a Borové v pondělí 
2. července ráno (čas ještě upřesním), pro děti si přijedete  v sobotu 
7. července navečer přímo do Tisu (ty, kdo nemají auto, můžeme 
vyzvednout u vlaku). Společně s rodiči si tam užijeme sobotní večer, 
přespíme a domů se rozjedeme v neděli 8. července před polednem. Bydlet 
budeme v evangelické modlitebně, bydlení je pohodlné. Děti budou spát na 
postelích, přece však doporučuji, aby si (je-li to možné) vzali s sebou 
karimatku. Při balení dalšího proviantu počítejte s tím, že se budeme 
věnovat podobným činnostem jako každý rok, budeme hodně chodit ven, 
hrát hry, soutěžit, také zpívat, vyprávět si biblické příběhy, hrát divadlo… 
Těm, kdo se přihlásí, pošlu začátkem června podrobnější informace. Tábor 
bude stát 500,- Kč, platit se bude u vlaku. 

Náš tábor je stále ještě ohrožen tím, že nemáme kuchaře. Prosím toho, 
kdo by byl ochoten vařit  v Tisu asi 30 dětem a 5 dospělým, aby se přihlásil 
co nejdříve u faráře Dusa.  

 
 

 
 

Tolerance nebo pravda? 
Celocírkevní shromáždění v Poděbradech (9.-10. června 2001) 
Dostali jsme pozvání na celocírkevní shromáždění do Poděbrad, které se 
bude konat v sobotu 9.6. odpoledne a v neděli 10.6. V sobotu odpoledne 
pronesou přednášku prof. Petr Čornej „Jiří z Poděbrad – král dvojího 
lidu“ a farář Luděk Rejchrt „Jan Rokycana – Římem nepotvrzený husitský 
arcibiskup“. V neděli při bohoslužbách bude kázat synodní senior Pavel 
Smetana, odpoledne bude Radovan Lukavský předčítat z Rokycanovy 
Postily a zpívat bude Slávek Klecandr.  
 
 
Co jsme letos v Poličce udělali 
Letošní jaro jsme se soustředili především na výměnu elektroinstalace 
v kostele a na úpravu sborové zahrady před kostelem. 

Elektrické rozvody v našem kostele byly původní z roku 1937. V poslední 
době jsme s nimi měli značné potíže, elektrická instalace několikrát 
vyhořela. Proto se staršovstvo rozhodlo, že musí objednat rekonstrukci, 
i když na ni nemělo dostatek finančních prostředků. Pro výměnu 
elektrického vedení vybralo staršovstvo nabídku firmy Jana Jílka. Na práci 
se podíleli také členové sboru, kteří stavěli lešení, uklízeli a malovali. 
Celkové náklady na rekonstrukci činily 66.347,70. Splatili jsme 46.347,70 - 
zbývá nám doplatit 20,000,-; ty v tuto chvíli nemáme. Prosíme, abyste na to 
mysleli při platbách saláru. 

Při úpravě sborové zahrady před kostelem se sešlo několik brigád, při 
nichž pomáhala řada členů sboru. Nejprve jsme vykopali pařízky a kořeny 
z trávníku a vysbírali z něj kameny. Tak jsme jej připravili na sekání novou 
sekačkou. U příležitosti Dne Země jsme vysázeli podél levého vnějšího plotu 
80 sazenic habru. Děkujeme všem, kdo se na práci podíleli. 
 
 
Jeronymova jednota – do konce května 
Připomínáme vám, že dary na Jeronymovu jednotu – fond, v něhož církev 
přispívá sborům, které opravují své budovy – je možno odevzdávat pouze do 
konce května.  
 
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) 
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