
Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v březnu   3. března   Flídrová
   10. března  Vraspírovi (M.&M.), I. Hauptová 

sborové shromáždění 
   17. března  Burešovi – rodinná neděle 
   24. března  Šauerovi  
 29. března  Švecovi, Mlejnkovi  

17:00 Velký pátek, večeře Páně 
   31. března  Vaškovi - Boží hod velikonoční, VP 
v dubnu 1. dubna  Šimonovi – pondělí velikonoční 
 7. dubna  Bartošovi 
 14. dubna  Matějková, Zezulová - presbyterní konf.
 21. dubna  Kadlecová, Zástěrová 
 28. dubna   sborový den s borovskými, VP 

bohoslužby v 9:00 pouze v Borové!! 
v květnu 5. května  Hubený 
 9. května  Novotná, Filipiová  

17:00 Nanebevstoupení 
 12. května  Bisová, Plecháčková  
 19. května  Pospíšilová, Votavová 

Svatodušní neděle, večeře Páně 
 20. května  ekumenické bohoslužby 
 26. května  Šibravovi – Trojiční neděle 
 
Sborová shromáždění v Borové a v Poličce 
biblické hodiny Polička – každý čtvrtek v 16:30 hodin 

Široký Důl  – ve čtvrtek v 19:00 (dle ohlášení) 
mládež 9.3. v Borové v 17 hod. – M. Šourek: Profil osobnosti

4.-5. května – seniorátní dny mládeže  
konfirmandi 8.-9. března – soustředění v Daňkovicích 
nedělní škola každou neděli o bohoslužbách 

17.3. v Poličce rodinné bohoslužby, oběd v Borové 
náboženství 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. 
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Dopřej mi chuť k jídlu, Pane, 
a také něco, co bych jed. 
Dej mi zdravé tělo, Pane, 
a nauč mne s ním zacházet. 
 
Dej mi zdravý rozum, Pane, 
ať vidím dobro kolem nás. 
Ať se hříchem nevyděsím 
a napravit jej umím včas. 
 
Dej mi mladou duši, Pane, 
ať nenaříká, nereptá. 
Dej, ať neberu moc vážně 
své pošetilé malé já. 
 
Dej mi, prosím, humor, Pane, 
a milost, abych chápal vtip. 
Ať mám radost ze života 
a umím druhé potěšit. 

Modlitba Tomáše Moora  
 
 
 
 

 

 

2. stupeň: fara v Poličce v pátek ve 14:55-15:40 
konfirmandi: fara v Poličce v pátek ve 14:10-14:55 

třicátníci 20. března v 19:30 v Poličce na faře: Pravoslaví 
a pravoslavné velikonoce  rozhovor s Jiřím Kolářem 
10.-12. května: Sklenné – seniorátní víkend rodin 

staršovstvo Polička – 6.3.; 17.4.; 15.5.  vždy v 17 hodin 
Borová – 4.3.; 15.4.; 13.5.  
14. dubna – presbyterní konference 

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) 
navštivte naši společnou www stránku: http://policka.evangnet.cz 
 



 
 

Co jsme udělali v roce 2001? 
Náš nejdůležitější úkol v loňském roce byla oprava 
elektrických rozvodů v kostele. Byly původní z roku 1937 
a již hrozily havárií. Proto se staršovstvo rozhodlo pro 
jejich opravu, i když nám scházely finanční prostředky 
(z celkových nákladů nám scházelo 20.000,-). Díky 
obětavosti mnohých z Vás jsme tento dluh brzy uhradili. 
Členové sboru se podíleli také na mnoha pomocných 
pracech – stavěli lešení, uklízeli a malovali. 

Vedle toho jsme nechali zatěsnit okna na faře 
a vyměnili shnilé dveře a okna. Během roku přestal 
fungovat odpad z fary, museli jsme jej znovu vykopat. 

Museli jsme provést také řadu drobných oprav 
v kostele. I zde děkujeme za mnohé práce, které členové 
sboru provedli brigádnicky. 

Starali jsme se také o okolí kostela. Nechali jsme 
skácet lípu, která hrozila pádem, a vysázeli nové keříky 
habru. Jistě jste si také všimli, že trávník sekáme novou 
sekačkou – díky bratřím, kteří se u této práce střídají. 

 
 
Letos nás čeká řada úkolů 

Především chceme začít upravovat místnost pro nedělní 
školu v kostele v patře. Letos vyměníme starou podlahu 
za novou – tepelně izolovanou. S touto prací jsme začali 
už v sobotu 23.2., kdy jsme vytrhali starou podlahu 
a vyvezli škváru. 

Do místnosti NŠ necháme instalovat novou skříň, 
která poslouží také jako zvuková izolace mezi místností 
NŠ a kostelem. 

Vedle toho musíme opravit střechu kostela a verandy, 
kterými zatéká a natřít střechu fary. 

Mrzí nás, že stále ještě nezbývá dost prostředků na 
estetická vylepšení, která bychom viděli rádi – především 
na nátěry oken a dveří v kostele. 

 
Co je to salár? 

Salár je příspěvek člena církve na její činnost. Každý dospělý člen sboru je 
povinen jej zaplatit. 
 

Jak vysoký salár mám platit? 
Výše saláru závisí na výši Vašeho příjmu. ČCE žádá, aby letošní příspěvek 
byl ve výši 3% příjmu. Např. člen sboru, který bere pouze minimální mzdu, 
má roční příjem 68.400,- Kč. Jeho salár tedy bude činit 2052,- Kč. Člen 
sboru s vyšším příjmem zaplatí úměrně více. 
 

Platí salár rodina společně nebo každý sám za sebe? 
Salár platí každý dospělý člen sboru sám za sebe. Manželé se mohou 
rozhodnout, že své saláry sečtou a společně za oba zaplatí ten, pro něhož je 
daňový odpočet výhodnější. 
 

Musím platit salár za celý rok naráz? 
Naopak, doporučujeme, abyste salár platili častěji. Rozloží se tak 
do únosnějších částek. Např. zaplatit 171,- Kč měsíčně je snesitelné i pro 
člověka s minimální mzdou. 

 
Co se stane s penězi, které věnuji sboru? 

Salár a dary jsou součástí sborových příjmů. Platí se z nich náklady na otop, 
elektřinu, vodné, kancelářské potřeby, telefon, poštovné, cestné, odvody 
na provoz seniorátní a celocírkevní kanceláře. Značnou část prostředků stojí 
opravy budov. 

 
Mohu si odečíst salár z daní? 

Ano, je-li Váš roční salár vyšší než 1000,- Kč, můžete si jej odečíst 
od základu daně z příjmu. Ve sboru Vám vystavíme potvrzení, které 
odevzdáte ve mzdové účtárně, nebo přiložíte k daňovému přiznání.  

 
 
Přehled salárníků a salárů v letech 1997 až 2001 (děkujeme všem dárcům) 

výše saláru do 100 do 500 do 1000 do 2000 do 4000 nad 4000 
2001 1     93 66 63 17 3 
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

 

88 členů našeho sboru nezaplatilo v loňském roce žádný salár! 
Překvapuje nás, že se nestydí žít na úkor druhých. 



Setkání s konfirmandy 
Poličský sbor za spoluúčasti sboru v Borové připravuje sborový den ve dnech 27. 
a 28. dubna t.r. Při této příležitosti Vás zveme ke shromáždění konfirmandů 
poličského sboru za léta 1947 až 2001. 

V sobotu 27. dubna se shromáždí poličští konfirmandi v evangelickém kostele 
v Poličce ve 14 hodin ke společné besedě a vzpomínání, kde bychom rádi slyšeli, 
co Vám dala konfirmace. 

V neděli 28. dubna bude program pokračovat společným sborovým dnem se 
sborem v Borové. 

Protože pozvání konfirmandů je nesnadné, mnozí změnili bydliště a ženy 
i příjmení, prosíme členy sboru a příbuzné, aby je pozvali a předali pozvánku. 

Všechny Vás srdečně zveme. 
Bohuslav Šauer 

 
 
Společný sborový den v Borové – 28. dubna 
Srdečně Vás zveme na společný sborový den, který se letos koná v Borové: 
Našim hostem bude ThDr. Ladislav Beneš, asistent Evangelické teologické fakulty 
UK. 
9:00 bohoslužby v Borové (v Poličce bohoslužby nebudou) 
10:15 přednáška: Děti a večeře Páně 
12:00 společný oběd 
13:30 přednáška: Konfirmace včera, dnes a zítra 

srdečně zveme 
 
 
A co o letních prázdninách? 
Co třeba jet na dětský tábor?  A třeba do Hradiště u Nasavrk obživit ducha 
husitských časů?  

Jistě si někteří z vás - rodičů i starších dětí - vzpomenou na tábor, který se konal 
před několika lety na stejném místě za dob Keltů. Letos bychom chtěli zavítat do 
středověku plného her, soutěží, úkolů, zpívání a skotačení. Nebude chybět ani 
biblický program. 

Útočištěm nám bude objekt bývalé evangelické školy v současné době upravené 
právě pro konání táborů. Lákadlem tábora není pouze dobrodružně znějící téma, 
ale i pěkné okolí malé vesničky Hradiště nacházející se asi 15 km od Chrudimi.   

Dětský tábor již tradičně pořádá YMCA Polička ve spolupráci s evangelickým 
sborem. Termínem konání tábora je první týden prázdnin od 30. června do 
6. července. O přihlášku požádejte bratra faráře Dusa nebo ji najdete na internetové 
stránce evangelického sboru v Poličce.  

Takže pokud chtějí vaše děti, ještě rozdivočelé školními lavicemi, prožít 
začátek prázdnin pod dohledem zkušených hejtmanů, určitě je přihlaste. 

Pavel Bureš 

Slovo k zamyšlení 
To jsem si nevymyslel já, Váš farář. Je to slovo z velmi pěkné a užitečné 
knížky, kterou napsal před lety bývalý synodní senior Milan Hájek. Jmenuje se: 
Vím, komu jsem uvěřil. Čas od času si v ní listuji, zejména hledám-li 
povzbuzení ve chvílích únavy, sevření a skleslosti. 
 
Zdá se mi, že takové chvíle, ba období, prožívá náš borovský sbor. Proto Vám 
předkládám dva odstavce z uvedené knížky. Přemýšlejte a rozvažujte, kam 
patříte, komu a čemu svěřujete a odevzdáváte své životy s poslední platností. 
 
„Nejaktuálnější však je asi čtvrtý typ deformace církve. Velice se dnes 
rozmáhá. Církev chápe jako středisko náboženských služeb. Nepochybně to 
souvisí s moderním konzumním způsobem života. Jistě si uvědomujeme, jak 
jsme jím prosáklí. Přistupujeme k životu jako spotřebitelé. Ať jde o jídlo, šaty 
či ostatní životní potřeby, ať jde o kulturní hodnoty – všechno se jen konzumuje. 
Na všechno máme zařízení, všechno máme k dispozici s dodáním až do domu. 
Za peníze se dá pořídit všechno. A tak jsme spotřebitelé, místo abychom 
vytvářeli hodnoty. Tato mentalita člověka-spotřebitele se zahnízdila i v církvi. 
Lidé chápou církev jako podnik na obstarávání náboženských služeb. Zaplatím 
si příspěvek a pak si přijdu, když potřebuji. Když se mi narodí dítě, přijdu si 
pro křest, když mi někdo umře, přijdu si pro pohřeb, když se mi zachce 
náboženského povznesení – třeba o vánocích – tak si zajdu do kostela. Jinak ať 
po mně nikdo nic nežádá. Že by měl nést nějakou odpovědnost za sbor, to si 
člověk toho druhu vůbec nedovede představit. Na to je farář a staršovstvo. Já 
jsem jen zákazník, který si přijde vybrat, co se mu hodí, a když se mi něco 
nelíbí, mám právo za své peníze kritizovat. Nedělám samozřejmě nic, aby se to 
zlepšilo. To není moje záležitost. Často slyšíme: „Církev by měla…“ nebo 
„Synodní rada by měla…“ Tato mentalita je v církvi hodně zakořeněná. A je to 
ovšem zlá deformace.“ 
 
„Vlastní model církve je bratrstvo kolem Ježíše Krista. „Jeden je Mistr váš, vy 
všichni jste bratří.“ Čili žádní spotřebitelé ani žádní páni, kteří poroučejí 
druhým, nýbrž bratrstvo, kde jsou si všichni rovni a všichni si vzájemně slouží 
svými schopnostmi a obdarováním. Má-li kazatel nějaké vzdělání, nějaké 
zvláštní předpoklady, má je jedině k službě druhým. Také každý jiný má 
nějakou službu, nějaký úkol v církvi. Církev jsme my všichni. Nemůžeme tedy 
říkat: „Církev by měla…“ Můžeme jenom říci, co uděláme. My jsme církev, 
a ne někdo druhý. Náš jediný Pán je on, Ježíš Kristus, my všichni jsme bratří. 
Ne bratrstvo bez hlavy, pouhá parta, nýbrž bratrstvo kolem Ježíše Krista. To je 
pravá podoba církve.“ 
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