
 Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v září   2. září   Hubený 
 9. září  Vaškovi 

sborový výlet 
shromáždění v Poličce jako obvykle 

 16. září  Šimonovi 
mimořádné sborové shromáždění 

 23. září  Švecovi, Mlejnkovi 
rodinná neděle; díkčinění - VP 

 30. září  Bartošovi 
v říjnu   7. října  Kadlecová, Zástěrová 
 14. října  Lopourovi  
 21. října  Matějková, Zezulová  
 28. října  Novotná, Filipiová – večeře Páně 
v listopadu   4. listopadu  Petrásová, Králová - rodinná neděle 
   11. listopadu  Pospíšilová, Votavová – večeře Páně 
   18. listopadu  Šibravovi 
   25. listopadu  Teplí   
 

Sborová shromáždění v Borové a v Poličce 
biblické hodiny začneme 8. listopadu: 

Polička – každý čtvrtek v 16:30 
Borová, Široký Důl – každý čtvrtek v 19:00 

mládež 15. září -  seniorátní brigáda mládeže v Krouně 
5.-8 .října - celocírkevní sjezd mládeže v Olomouci  

konfirmandi 27.-28. září – soustředění v Daňkovicích 
nedělní škola každou neděli při bohoslužbách 

23. září - rodinné bohoslužby v Poličce 
4. listopadu - rodinné bohoslužby v Poličce 

náboženství výuka náboženství začne od října 
rodiny s dětmi 27.-30. září -  seniorátní víkend rodin ve Vranicích 
třicátníci 7. listopadu v 19:30 – Marek Zikmund: Toleranční 

patent v liberální době 
staršovstvo Polička – 6. září v 17:00 – dále dle dohody 
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Žalm 103,1-5 
Čteme-li pozorně úvodní verše 103. žalmu, poznáváme, že žalmista chválí 

Hospodina a dobrořečí mu za to, co je základem života jednotlivého člověka i lidu 
Božího. Chválí jej a dobrořečí mu za odpuštění a uzdravení, za vysvobození od 
zahynutí, chválí jej a dobrořečí mu za to, že nasycuje dobrými věcmi. – Tu se zajisté 
všichni ze srdce rádi připojujeme k žalmistovi. A také naše myšlenky se obracejí 
k věcem, které se dotýkají našeho časného, pozemského života; života, který žijeme ve 
svých rodinách, ve sboru, v pracovním i společenském zařazení. 

Myslíme na chvíle nemocí a bolestí, jimiž jsme procházeli sami nebo naši blízcí a 
děkujeme Pánu Bohu za uzdravení a potěšení. Myslíme na chvíle sevření, v nichž se 
nám ztrácela půda pod nohama; na chvíle, kdy jsme prožívali těžké otřesy, kdy jsme 
pochybovali a přestávali důvěřovat – a děkujeme za vysvobození. Myslíme na hmotné 
zajištění svých životů, na práci, kterou jsme na to vynakládali – a děkujeme Pánu Bohu 
za to, že to nebyla práce marná, že On dal vzrůst, že požehnal naší práci i polím a že 
nebudeme hladovět. – Ano, za všechno patří Pánu Bohu chvála a naše děkování.  

pokračování na další straně 
 
 

Přihláška na vyučování evangelického náboženství 
 
Jméno a příjmení přihlášeného: .............................................................................. 

Datum narození: .................................. 

Škola: .........................................     Třída: ........................... 

Adresa: ............................................................................................................. 

Telefon do zaměstnání rodičů nebo domů: ...................................................... 
Borová – 3. září v 19:00 – dále dle dohody 
21. října – setkání farářů, kurátorů a SV 
24. listopadu – konvent (v Poličce) 
9. prosince – presbyterní konference 

mimořádné 8.-9. září: sborový výlet 
13.-14. října: Tolerance naše šance – výjezd na 

celocírkevní shromáždění na Vsetíně

Mimoškolní aktivity dítěte: .................................................................. 
kroužky a pod. (uveďte den v týdnu a čas začátku a konce výuky) 

podpis rodiče: ....................................... 
 
Přihlášku doručte nejpozději do 16. září na faru do Poličky. 



Přece však smíme v jeho dobrořečení shledávat ještě i hlubší záběr, než jen věci 
tohoto časného života. Všimněme si dobře: Žalmista dobrořečí Hospodinu za dobré 
věci, jimiž se obnovuje mladost a skrze něž se povstává k novému životu. Vyjadřuje se 
tu o tajemství Božího díla, které Bůh koná s námi lidmi. – Člověk nemůže, když se 
nasycuje, než obnovovat síly; nemůže než doplňovat energii, kterou v úsilí o dobrý a 
lepší život vydal. Ze své moci a svými vlastními prostředky však neobnoví ani mladost, 
ani nepovstane k novému životu. Ale kde Hospodin nasycuje dobrými věcmi, tam 
člověk i lid Boží povstává k novému životu. – A Hospodin nasycuje; ne nadarmo o něm 
vyznává církev všech dob, že On je Pastýř, který přivádí k pastvám zeleným a vodám 
tichým. 

U evangelisty Jana čteme Ježíšovo slovo: “Já jsem ten chléb živý, který sestoupil 
z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky.” (6,51) Tu je ten dar Boží nejvzácnější, 
dar jímž Hospodin sytí a povolává svůj lid k životu: Ježíš Kristus, ukřižovaný a 
zmrtvýchvstalý; Ježíš Kristus, oběť slitování za naše viny a hříchy, On je dar Boží 
k životu věčnému. A z toho my se máme a smíme radovat. Z toho máme a chceme Pánu 
Bohu děkovat.  

Nejen, že nebudeme lačnět a žíznit, protože jsme byli opět opatřeni potřebnými 
věcmi k tomuto časnému životu, ale navíc, my máme zaslíbení, ano, je pro nás již 
vybojován život, život věčný. V Ježíši Kristu jsme zbohaceni a zajištěni pro věčnost.  

Oslavujme proto Hospodina se žalmistou vždycky znovu, chvalme jej a děkujme mu 
i dobrořečme: “Dobrořeč duše má Hospodinu, … kterýž nasycuje dobrými věcmi ústa 
tvá, takže se obnovuje jako orlice mladost tvá.” 

Miloslav Plecháček 
 
 
 
Výuka náboženství 
Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost výuky náboženství Vašich dětí. Jako 
každý rok poběží výuka od začátku října. Děti z prvního stupně budu učit na 
jejich základních školách (Masarykově, Lukách, Sádku, Borové, Širokém Dole), 
děti z druhého stupně pozveme na poličskou faru, konfirmandi se budou scházet 
ve dvou skupinách. 

S dětmi z 1. stupně budu pokračovat ve starozákonních příbězích, které jsme 
otevřeli v minulém pololetí (Josef a vyjití z Egypta, cesta do Zaslíbené země). 

S dětmi z druhého stupně (6.-8. třída) budeme letos hovořit o Modlitbě Páně a 
věnovat se základní orientaci v Písmu. 

Konfirmandy, s nimiž jsem pracoval loni, bude letos vyučovat br. farář 
Plecháček. Já převezmu nový konfirmační ročník – letošní deváťáky. 

Výuka náboženství není vázána na členství sboru. Srdečně zveme každého, 
kdo má zájem, aby své dítě přihlásil. Prosíme, abyste vyplnili lístek na druhé 
straně a v termínu jej odevzdali. 

Jan Dus 

Kronika poličského sboru 
“Zápisy ze života našeho sboru končí v kronice v roce 1956. Chtěli bychom, aspoň 
částečně, zachytit dění v našem sboru za chybějící léta 1957-1996 dle pamětníků 
a některých sborových dopisů faráře br. Josefa Sládka.” 
 

“Na jaře 1960 odchází poličský kazatel farář br. Ota Prosek do Prahy Holešovic. 
10.4. je uveden v úřad faráře br. Jos. Sládek z Kladna. Sloužil nám slovem Božím 34 
roků a 15 března 1995 odchází na zasloužený odpočinek do svého domku ve 
Svitavech.” 
 

“Mládež po roce 1960 měla účast do 5 členů, malé oživení nastalo kolem r. 1968, 
ale jen do r. 1970…” 
 

“1963 – Br. farář Sládek je povolán církevním ústředím s řadou dalších odborníků 
pracovat na novém ekumenickém překladu Bible…” 
 

“1972 – Městský národní výbor vydává zákaz pohřbívání na starých hřbitovech.” 
 

“29.10.1972 Zemřel br. kurátor Josef Kučera ve věku 80 let.” 
 

“8.4.1973 je kurátorem zvolen br. profesor Eduard Vencovský.” 
 

“7.7.1977 – Sborový den při 40. výročí postavení kostela. Kázal br. synodní senior 
Dr. V. Kejř…” 
 

“1979 – Připomněli jsme si 400. výročí vydání Kralické bible. Při této příležitosti 
má vyjít nový ekumenický překlad Písma… Po ukončení překladu Bible je br. f. 
Sládkovi udělen titul ThDr. jako uznání jeho překladatelské práce.” 
 

“1988 – Bratři pomáhají s opravami v domě br. f. Sládka ve Svitavech, který si 
zakoupil na penzi. Po skončení oprav sestry celý dům vyčistily a umyly…” 
 

“1991 – 7. března zemřel prof. Ed. Vencovský ve věku 91 let.” 
 

Sestra učitelka Trávníčková s mladistvým elánem právě dopisuje sborovou 
kroniku od roku 1956. Těmito několika ukázkami jí chceme vyjádřit své 
poděkování a velký obdiv. Vás ostatní tímto zveme, abyste si kroniku 
vypůjčili a přečetli. 

poličské staršovstvo 
 
 
 
Bedřich Síla, Jiří Teplý Miloslav Plecháček, Jan Dus  
 kurátoři faráři  
 
Farní sbor ČCE, nábř. svobody 561, Polička, 0463/724050  (J. Teplý: 724712) 
 mobilní telefon: 0606/894502 
Farní sbor ČCE, Borová u Poličky 30; Plecháčkovi: 0463/724078 (B. Síla: 721994) 
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