Bohoslužby - vždy v 8:30
v prosinci

v lednu

v únoru

2. prosince
9. prosince
16. prosince
23. prosince
24. prosince
25. prosince
30. prosince
1. ledna
6. ledna
13. ledna
20. ledna
27. ledna
3. února
10. února
17. února
24. února

služba:
Vraspírovi, I. Hauptová; 1. advent., VP
Burešovi
Dostálová, Flídrová
Šauerovi; hra dětí Oslava narozenin
v 16:00; Švecovi, Mlejnkovi
Vaškovi; Hod Boží vánoční, VP
Šimonovi
Bartošovi; novoroční, večeře Páně
Hubený
Kadlecová, Zástěrová
Matějková, Zezulová
Novotná, Filipiová
Petrásová, Králová; večeře Páně
Votavová
Šibravovi
Teplí

Sborová shromáždění v Borové a v Poličce
biblické hodiny
mládež
konfirmandi
nedělní škola
náboženství

třicátníci
staršovstvo
koncerty

Polička – každý čtvrtek v 16:30
Široký Důl – čtrnáctidenně ve čtvrtek v 19:00
15.12. v 16:00 v Borové – seniorátní vánoční mládež
28.12.-1.1. – silvestrovské setkání mládeže
15.-16. prosince – soustředění v Daňkovicích
každou neděli při bohoslužbách
23.12. – dětská vánoční slavnost při bohoslužbách
1. stupeň: středa: Sádek: 12:50-13:35; Borová
15:00-15:45; čtvrtek: Švermova: 12:40-13:25; Široký
Důl: 13:50-14:35; pátek: Masarykova: 12:40-13:25.
2. stupeň: fara v Poličce v pátek ve 14:55-15:40
konfirmandi: fara v Poličce v pátek ve 14:10-14:55
12. prosince v 19:30: Vlasta Tvrdíková: Děti a šikana
Polička v 17:00: 12. prosince; 9. ledna; 6. února
Borová v 18:00: 3. prosince; 7. ledna; 4. února
9. prosince – presbyterní konference v Jimramově
1.12. v 19:00 - vánoční koncert Y. Simonové (Polička)
9.12. v 18:00 - koncert žáků ZUŠ B. Martinů (Polička)
16.1. v 19:00 - recitál Slávka Klecandra (Polička)
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Jan 1,6-16
Jan Křtitel jako osamělý hlasatel na poušti nám dost dobře nezapadá do naší
předvánoční nálady. Vyprávění o jeho narození nám je dobře známé: příběh o
Zachariášovi, knězi, jemuž byla dočasně odňata řeč, dokud svému jedinému
synovi nedá Bohem přikázané jméno; a o staré matce Alžbětě, která byla
navštívena svou příbuznou Marií.
Ale Jan Křtitel, vzdálený od všeho slavení, žije v poušti a živí se kobylkami a
lesním medem. Staví tak nad životy lidí otazník, vyrušuje nás v našich
adventních a předvánočních starostech a v našem vánočním slavení.
A přece je to snad právě on, kdo nám ukazuje, co znamená advent, co
znamenají vánoce. Jan je ukazatel. Jeho prst ukazuje na světlo. Tím světlem
není betlémská hvězda. Není jím ani odlesk andělské slávy, zjevené na
betlémských pastvinách. Tím světlem je světlo velikonočního rána. Jan nám
ukazuje, odkazuje a vede nás k tomu, že svatá noc končí ránem vzkříšení, to je
její vyústění. Ježíš ukončuje noc, ukončuje každou temnotu.
Světlo Boží lásky svítí do temnoty. Proráží poušť – temnotu našeho sobectví,
bloudění, násilí, nevědomosti – narovnává, napřimuje náš život a náš svět. Ježíš,
Syn Boží, přichází, aby nám razil cestu ven z pouště. Urovnává nám cestu
k Bohu. Ježíš jde před námi a činí cestu volnou. Na kříži odstraňuje všechny
překážky z cesty. Proto volá Jan: Aj, Beránek Boží, který snímá hřích světa (J
1,29). A zve nás: Obraťte se, otevřete se a následujte tohoto Ježíše.
Jan je ukazatel. Jeho jméno ukazuje, že vánocemi začíná nový čas. Bůh je
milostivý. Jeho milost zbohacuje. Z její plnosti smíme žít. Žádná nouze, žádná
vina, dokonce ani smrt náš nemůže na této cestě zadržet; Ježíš ji otevřel. – To
oslavujeme v adventu.
Bedřich Síla, Jiří Teplý
kurátoři

Miloslav Plecháček, Jan Dus
faráři

Farní sbor ČCE, nábř. svobody 561, Polička, 0463/724050
(J. Teplý: 724712
Farní sbor ČCE, Borová u Poličky 30; Plecháčkovi: 0463/724078 (B. Síla: 721994)

Nedělní škola v Borové
V září jsme po prázdninách začali opět s výukou dětí v nedělní škole. Nedělní
školu máme každý týden v neděli během bohoslužeb. Na bohoslužby přicházíme
společně – dospělí i děti a po první písni, čtení z Písma a modlitbě odcházejí děti
do farní kanceláře k vlastnímu programu. Postupujeme podle příručky Církevní
rok, kterou připravila synodní rada.
Pravidelně chodí 5 – 7 školáků a jedna malá holčička, kterou od září velmi
pravidelně přivádějí její prarodiče a občas se objevuje několik menších dětí
s rodiči nebo prarodiči. Biblický program připravujeme pro školní děti, ti mladší
si hrají, přidávají ke zpívání nebo si malují. Je ale velmi důležité přivádět děti
do kostela od mala, učit je být v tomto prostředí s jejich milými. A že občas
zabrečí nebo něco povídají? To patří k jejich věku – buďme rádi, že jsou tu
s námi!!
A pak je tu veliká skupina dětí, které se zúčastňují jen v období vánoční
přípravy. Jsou moc fajn, každý rok je zveme, aby chodili i jindy než před
vánocemi, ale zatím se pozvání nedaří. A přitom jsou to tak prima kamarádi,
s kterými bychom se rádi viděli častěji!! Určitě by to obohatilo i náš program –
kolik her a soutěží by se dalo vymyslet, kdyby se nás pravidelně scházelo víc!!
Znovu zveme Vás, děti, i Vaše rodiče k pravidelné účasti.
Kromě hlavního biblického programu připravujeme i tzv. druhý program –
to jsou hry, křížovky, soutěže nebo malování. Také si společně zazpíváme.
Druhým problémem vedle malé účasti dětí je i nedostatek učitelů nedělní
školy. Ráda bych pozvala mladé maminky, které v dětství také byly žačkami
nedělní školy, aby se zamyslely, zda by nám v tomto nemohly pomoci. Každý
člověk má trochu jiné nadání a je schopen do práce s dětmi vnést něco vlastního
a nového. Zvu také naše mládežníky, aby se snažili nám v tomto pomoci, byť by
to bylo pro začátek třeba hraní s těmi maličkými… Bratr farář Dus i bratr farář
Plecháček jsou ochotni nám pomoci s přípravou biblických programů.
Těšíme se na Vás.
Naděje Brahová, Borová

Sbor jako společenství - pozvání na presbyterní konferenci
V neděli 9. prosince se v Jimramově sejdeme k presbyterní konferenci. Našim
hostem bude farář a psycholog Ivan Ryšavý. Bude hovořit na téma: Sbor jako
společenství (těšit se z něj, rozumět mu).
Program:
8:30 – bohoslužby
10:00 – přednáška I. Ryšavého a práce ve skupinách
12:00 – společný oběd
13:00 – odpolední přednáška a diskuse (15:30 – závěr)
Do Jimramova jsme srdečně zváni všichni, nejenom presbyteři.

Vážené sestry, bratři, rodiče a prarodiče,
po roce jsem byla požádána o zprávu o práci nedělní školy a kupodivu mne
nepřepadla má obvyklá tréma a obavy, abych se neopakovala. Ano, dost věcí se
stále opakuje. Učíme ve čtyřech podle katechetické příručky. Děti chodí jednou
více, jindy méně. Rodinné neděle nás moc těší, neboť déle než rok spolu zůstáváme
zcela samozřejmě přes oběd. Od začátku listopadu nacvičujeme s téměř 30 dětmi
vánoční hru, což nám výrazně zvedá docházku. A proč chystáme opět vánoční hru
a ne recitované pásmo proložené známými koledami, když její nácvik je náročnější
a písničky dlouhé a zcela nové? Věřte, nevěřte, pro tuto těžší práci se rozhodly
samy děti. Až na jednu dívenku, která raději recituje, chtěli opět hru, kde budou
mít „roli“. Doufejme, že každoroční chřipková vlna počká až po vánocích, neb
náhradníků mnoho není a asi by museli zaskakovat rodiče.
Ale teď ke dvěma novinkám, které nás velmi těší a o které se chci s Vámi
podělit. O naší „nedělce“ se asi ví, že je v ní mnoho velmi šikovných dětí, a proto
kulturní pracovnice požádala br. faráře, zda by si naše děti připravily cca
třicetiminutové vystoupení pro seniory. To jsme rádi přijali, proto teď
nacvičujeme ještě „něco navíc“, co bychom chtěli předvést v úterý 18.12. ve
14 hodin v penzionu spolu s VI. MŠ a se žáky SOU. Držte nám palce, ať v této
konkurenci s ctí obstojíme a hlavně potěšíme starší generaci.
A druhá novinka těší snad ještě více. Už před rokem jsme s dětmi mluvili
o tom, že sbor adoptoval na dálku pětiletého Inda Jayavantha Kelgheriho a bude
mu každoročně platit školné ve výši 5000,- Kč. Letos jsem dětem navrhla, zda by
se nechtěly na této pomoci podílet. Dva chlapci okamžitě sáhli do kapsy pro
drobné. Prohlásili, že s sebou mnoho nemají, ale řeknou si doma. Tuto pomoc
jsem ocenila, ale poděkovala jsem s tím, že by to zatížilo jen rodičovskou kapsu.
Takže sedm chlapců a dvě dívky dumali a nakonec dospěli k tomu, v co jsem
doufala. Peníze si vydělají! Ale jak? Dětskou práci zákon nepovoluje, tak jedině
něco vyrobit a prodat. A hned padaly návrhy. Na rodinné neděli 4.11. už spolu
s rodiči vyráběli s takovým nadšením, že si vzali práci i domů. Jedni sourozenci
ani nečekali na „rodinku“ a do 4.11. už doma vyrobili krásný dekorativní
věneček a košíček zdobený suchými květy a travami.
Díky tomuto nasazení bude náš vánoční trh, jehož začátek plánujeme
na 25.11., velmi bohatý. Dostanete zde vánoční přání do obálky, svícny z vlnité
lepenky, adventní věnečky z různých materiálů, malované skleničky, keramické
ozdoby na stromek, výzdobu do oken a na sváteční stůl i ručně malované nebo
lepené krabičky na dárky. Určitě přijďte. Potěšíte se, nakoupíte a ještě přispějete
na dobrou věc.
Schválně, zda se Vám podaří nás „vykoupit“ najednou! A pokud ne, dáme
Vám šanci i o následujících nedělích. Tak jsme hodní.
A to je pro letošní rok o nedělce asi tak vše. Těšíme se na Vás a děkujeme za
podporu. Za všechny Vás zdravím.
Hana Bartošová, Polička

