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Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v červnu   2. června  Hubený 
   9. června  Vraspírovi (M.&M.), I. Hauptová 
   16. června  Burešovi 

bohoslužby v 9:30!! 
seniorátní neděle rodin 

   23. června  Flídrová 
   30. června  Šauerovi; večeře Páně 
v červenci 5. července  vzpomínka na Mistra Jana Husa 

v 17 hodin v Liboháji 
 7. července  Švecovi, Mlejnkovi  
 14. července  Vaškovi 
 21. července  Šimonovi 
 28. července  Bartošovi; večeře Páně 
v srpnu 4. srpna  Teplí 
 11. srpna  Kadlecová, Zástěrová 
 18. srpna  Matějková, Zezulová 
 25. srpna  Novotná, Filipiová 
v září 1. září  Bisová, Plecháčková 
 8. září  Pospíšilová, Votavová 

večeře Páně; staršovstvo 
 15. září  Šibravovi 

rodinná neděle 
 
 
 
 
Sborová shromáždění v Borové a v Poličce 
biblické hodiny sejdeme se znovu na podzim 
mládež 8. června – brigáda mládeže Svratouch 

30.6.-6.7. – pomoc na táboře pro děti  
nedělní škola každou neděli o bohoslužbách (kromě prázdnin) 

16. června v Poličce seniorátní neděle rodin 

n

s

 
Římanům 16,1-16 

Církev je Boží zázrak na této zemi. Nic na věci nemění, že o tom mnozí 
nemají ani potuchy. Kdo jenom cípem svého zájmu věnuje pozornost 
evangeliu, pro koho je víra jen okrajovou záležitostí pro chvíle slavnostní 
nebo zas kritické, kdo se k církvi hlásí jen zděděnou příslušností, kdo má 
vlastní ohnisko svého života docela jinde, své nejlepší úsilí napíná k jiným 
cílům, okruh svých přátel má odjinud, - sotva může vědět o požehnání nad 
Kristovým lidem. Ale církev je zázrak! Ti lidé jsou spojeni „v Pánu“ (verše 
2.8.10.13). To znamená mnohem víc než jenom „ve víře“ nebo „jako 
křesťané“ nebo něco podobně všeobecného. Povězme to takto: 
Je dosavadní věk světa, hluboce poznamenaný hříchem. Odtud bolest, 
úzkosti, trápení, smrt na všech stranách. V tom žijeme, plahočíme se 
a lopotíme. Ale Ježíš Kristus – nový Adam nastoluje nový věk: nové stvoření 
vysvobozené z porušenosti, přenesené ze smrti do života (1Kor 15,22-23). 
To není vysněný ideál, to není neskutečný slib! Kdo je „v Kristu, v Pánu“, 
má podíl na tomto novém věku, závdavkem jej už teď zakouší, je 
osvobozován, zmocňován k novému životu, bolesti ho nezlomí, hřích 
neotupí, smrt nezahubí! Pořád ještě klopýtající, chřadnoucí, umírající – 
přece jsme v Kristu účastni nového stvoření. Které utrpení, jaká prohra 
mohou přemoci našeho vítězného Pána, Ježíše Krista? 
 
Modlitba:  Ani domyslet nemůžeme, Pane, tu hloubku, šíři a velikost tvých 

činů. Ale jejich moc nezávisí na našem chápání! V Kristu Ježíši 
jsi nás přijal za své, spoutal svazkem  svého spasení a nic nás 
nemůže vytrhnout z tvé ruky. Tak spojeni nezrušitelným poutem 
tvé lásky s tebou, stojíme ruku v ruce s ostatními bratřími 
a sestrami jako tvůj lid, na tebe očekávající. Amen 
30.6.-6.7. – tábor pro děti v Hradišti u Nasavrk 
áboženství výuka končí 14. června 

znovu začne opět od začátku října 
taršovstvo Polička – v červnu, červenci a srpnu dle dohody;  

 8. září po bohoslužbách 
Borová – 10.6. v 19 hodin; dále dle dohody 

 
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 (J. Dus); 0603/910949 (J. Teplý) 
Farní sbor ČCE, Borová u Poličky 30; Plecháčkovi: 0463/724078 (B. Síla: 721994) 
navštivte naši společnou www stránku: http://policka.evangnet.cz 
 



Rozloučení první 
V oddílu, který jsem vybral pro první stranu našeho sborového dopisu, navazuji 
na SLOVO K ZAMYŠLENÍ z minulého sborového listu. Také dnes jsem citoval 
z knihy „Vím, komu jsem uvěřil“ od Milana Hájka (strana 137 – Církev je Boží 
zázrak). 
 
S velikou vděčností myslím na uplynulé dva roky společného života a společné 
práce v našem borovském sboru. Byly to roky docela prostého a obyčejného 
setkávání. Byly to roky radostí i starostí. Především ale to byly roky nám všem 
darované, abychom v nich prožívali společenství kolem Božího slova. V nich jsme 
byli všichni mnohým obohaceni. 

Přemýšlím o rozhovorech, které jsme měli ve staršovstvu: o zamyšleních nad 
smyslem existence sboru, o jeho dalších cestách, o mladé generaci, o obětavosti, 
o naplňování odkazu otců atd. Mám radost, že to nebylo marné „mlácení slámy“; 
výsledkem všeho toho je rozhodnutí staršovstva a odhodlání povolat do práce ve 
sboru vlastního faráře. (Já odcházím 30.6. do trvalého důchodu.) 

Milí bratři a milé sestry, děkujeme vám oba – já i moje manželka – za vlídné 
a laskavé přijímání i trpělivost. Přejeme vám do dalších dnů i let radost, pokoj 
a Boží pomoc. 

Miloslav Plecháček, Váš farář 
 

Rozloučení druhé 
Při konfirmačním shromáždění 19. května jsem Vám, sestry a bratři, oznámil, 
že usiluji o to, abych mohl rok sloužit jako farář v Presbyterní církvi ve Spojených 
státech. Vím, že to pro mnohé z Vás byla překvapivá zpráva.  

Už dlouhou dobu jsem přemýšlel o tom, že bych rád jednou zkusil farářovat 
v anglicky mluvící zemi. Láká mne to jako výzva, jako laťka, kterou bych se chtěl 
pokusit přeskočit. (Jedna věc je být v cizí zemi jako turista nebo jako student, věc 
druhá je pokoušet se rozumět cizí kultuře a cizímu jazyku natolik, aby člověk uspěl 
jako jejich farář.) Láká mne to také jako příležitost k inspiraci – ke sbírání nových 
podnětů a nápadů pro další práci zde. 

Rozhodli jsme se k tomuto kroku v tuto chvíli proto, že je teď pro nás 
z rodinného důvodu nejpříhodnější doba. Jakkoli na rok odjedeme, doma se cítíme 
být v Poličce. Rádi se mezi Vás zase vrátíme. 

Pokud vše dopadne dle našich plánů, budu v Poličce naposledy před odjezdem 
kázat 28. července. (Dřív jsme odjet nechtěli už proto, že tu neděli mezi námi 
budou hosté z Minnesoty.) Od 1. srpna nastoupím jako farář First Presbyterian 
Church v Ponca City v Oklahomě. Adresa, na kterou nám během roku můžete psát, 
je: Dus family; 2711 Homestead North; Ponca City; Oklahoma – 74604; U.S.A. 
Adresa pro elektronickou poštu zůstává tatáž: jan.dus@evangnet.cz  Rádi od Vás 
uslyšíme. 

Dva měsíce, které zbývají do našeho plánovaného odjezdu, chci strávit 
přípravou našeho sboru na to, aby rok, kdy bude uprázdněný, proběhl co nejlépe. 
Společně se staršovstvem promýšlíme v tuto chvíli, jak zařídit další fungování 

našeho sboru. Chci ještě před odjezdem zařídit co nejvíce věcí tak, abyste s tím 
během roku měli co nejméně starostí. Už teď domlouvám kazatele na bohoslužby 
v celém roce, fungování biblických hodin, náboženství pro děti a další. Chci udělat, 
co budu moci. 

Jedno však zajistit nemohu: Vaši touhu žít ve sboru, tvořit jedno společenství, 
scházet se kolem slova evangelia, zajímat se o sebe navzájem, navzdory všem 
různicím se mít rádi tak, jak k tomu vyzývá Jan (1. list Janův 4,7-12). 

Záleží jen na Vás, zda se tento rok bez faráře pokusíte jen nějak překlepat, 
přežít. Protlouct tu dobu, kdy servis ve sboru není takový, jaký byl v uplynulých 
šesti letech. Anebo? Anebo jestli ten rok přijmete také jako výzvu (stejně jako my, 
i když jinde a jinak). Jestli se pokusíte pokračovat v práci, budovat společenství, 
připravovat sami sobě i druhým ve sboru to, co jste dosud jako samozřejmost 
přijímali od faráře, ba i hledat a zkoušet nové cesty a způsoby spolužití, které 
Vašeho faráře nikdy nenapadly. Zkrátka, záleží jen na Vás, zda budete  
společenstvím živým, nebo přežívajícím. 

Děkuji Vám za to, že mé manželce, našim dětem i mně dáváte najevo, že Vám 
tu budeme chybět. Jsme vděční i za Vaše přání všeho dobrého. 

Jan Dus, Váš farář 
 
Návštěva z Faith Presbyterian Church z Minnesoty 
27. – 28. července 
Poslední víkend v červenci budeme mít v našich sborech v Poličce a v Borové 
hosty z Faith Presbyterian Church v Minnetonce, Minnesota. Jsou to členové sboru, 
ke kterému máme silné vazby. 

Pro borovské je sbor v Minnetonce jakousi dcerou. Právě minnetonský sbor 
zakládali čeští emigranti z Borové a sbor se k tomuto svému původu rád a hrdě 
hlásí. 

Pro poličské jsou minnetonští spíše sestrou. Zaprvé máme společnou matku 
(borovský sbor), zadruhé na nás náš americký sourozenec myslí a přispívá nám 
na úpravu místnosti pro nedělní školu. 

Do našich sborů přijedou: Bob a Esther Rupp, Dale a Judy Eckwall (byli 
v Borové 1987), Pat a Cheryl Mahin, Betty Swanson, Eileen Poul, Carol Ehrhardt 
a Linda Sandell. 

V sobotu brzy ráno vypravíme pro naše hosty do Prahy autobus. Cestou zpět 
podnikneme spolu s nimi vyhlídkovou jízdu s řadou kulturních zastávek. Prosím ty 
z Vás, kdo jste ochotni zúčastnit se této cesty se mnou a našim hostům se věnovat, 
abyste se u mne přihlásili. 

V sobotu v 19 hodin Vás všechny srdečně zveme do poličského kostela ke 
společné večeři a rozhovoru. Budeme rádi, když nás přijde co nejvíc. 

V neděli v 8:30 se hosté zúčastní poličských bohoslužeb a krátkého rozhovoru 
při čaji. V neděli v 11 hodin přijedou hosté do Borové k rozhovoru se členy sboru. 

Po obědě odjedeme vyhlídkovým tempem do Českých Budějovic. Kdo z Vás je 
ochoten věnovat se spolu se mnou hostům během této cesty, přihlaste se u mne. 

Jan Dus  
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