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NÁBŘEŽÍ SVOBODY (3/2002) 
 
 

Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého 
díla. Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, 
a tak si ze země dobýval chléb. Dáváš víno pro radost lidskému 
srdci, až se tvář leskne víc než olej; chléb dodá lidskému srdci síly. 
(Ž 104,13-15) 
 

Spolu se žalmistou se radujeme z toho, jak Pán 
Bůh pečuje o své stvoření. Všemu dává život, všemu 
obstarává pokrm a nápoj a na nikoho nezapomíná. „Země 
se sytí ovocem tvého díla.“ Je zřejmé, že bez deště a bez 
vody je život nemyslitelný. Období sucha nám to 
vždycky znovu připomenou. To, co nám jindy připadalo 
jako samozřejmost, je nám pak vzácné - je to dar Boží 
milosti. Závisíme na tom, zda Bůh dá „růst trávě pro 
dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk“. Slyšíme, že 
i ve světovém měřítku je o vodu trvalá starost. O to více 
jsme Bohu vděčni, že nám dal obživu zas na jeden rok. 
 Ale Bůh dává i víc než to nejnutnější: „Víno pro 
radost lidskému srdci.“ tak zná člověk nejen plahočení, 
ale také se může těšit z toho, co sklidil. Žít z Boží milosti 
je radostné. Nemyslí se jistě na opíjení či přejídání, 



člověk má znát míru. Rozhodně však není na světě jen 
práce a honička, ale také odpočinek, svátek, čas pro 
společenství a pro radost. Kdo to nepochopil, zapomněl, 
co to je Boží milost. 
 Pracovat samozřejmě máme: „Rostliny pěstuje 
člověk, a tak si ze země dobývá chléb.“ Je to vyjádřeno 
jazykem zemědělce, ale vztahuje se to na všecku práci, i 
když s přírodou nesouvisí. Řemeslnou a duševní práci 
znali už ve starověku, novověk objevil stroje a počítače. 
Ale tím vším si vyděláváme na to, co vyrostlo na polích. 
Díky Boží lásce. 

Díky, Pane, za všechny tvé dary, za obživu a za všechnu 
tvou péči. Díky za lidi a za všechen život na zemi. Radujeme se z tvé 
laskavé péče. Amen. 

(Na každý den 2002, 6. října 2002) 
 
 

SLOVO ADMINISTRÁTORA 
 
 Od září 2002 do července 2003 administruje 
evangelický sbor v Poličce farář Daniel Freitinger ze 
Svitav. Dovolte mi proto, abych se krátce představil. 
 

Narodil jsem se před 31 lety v Domažlicích ve 
farářské rodině. Své dětství jsem strávil spolu se starším 
bratrem a starší sestrou v rodných Domažlicích, kde jsem 
navštěvoval základní školu. V roce 1985 jsme se 
přestěhovali do Nejdku u Karlových Varů. Z Nejdku 
jsem dojížděl do Ostrova nad Ohří na gymnázium. Po 
maturitě jsem se rozhodl studovat Evangelickou 
teologickou fakultu UK v Praze. V době studia jsem se 
zapojoval do práce s dětmi a s mládeží. Konali jsme se 
spolužáky letní tábory a dvoudenní víkendovky pro děti, 



pro mládež putování po českých horách, brigády apod. 
Po vystudování ETF UK jsem pobýval na náhradní 
vojenské službě v Diakonii v Javorníku ve Slezsku. 
Potom jsem rok působil jako vikář v Broumově a v 
Hronově u faráře Michala Kitty. Po ukončení vikariátu 
jsem dostal nabídku do Svitav. Nabídku jsem přijal a od 
září 1999 působím jako evangelický farář ve Svitavách. 
 V Poličce budu vykonávat bohoslužby pravidelně 
čtvrtou neděli v měsíci, kdy se sejde také staršovstvo. 
Každý pátek odpoledne budu vyučovat náboženství ve 
školách (mladší děti) a na faře (starší děti). O biblické 
hodiny, které se budou konat od konce října, jsme 
poprosili br. faráře Plecháčka. Po celocírkevním sjezdu 
mládeže chceme svolat ke svým schůzkám mládežníky. 
 Těším se na spolupráci s vámi a prosím o 
jakékoliv podněty pro práci v poličském sboru. DF 
 
 

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA 
 

Schůze staršovstva se konala v neděli 8. září 2002 
po bohoslužbách.  

Po úvodním biblickém čtení a modlitbě 
staršovstvo schválilo zápis z minulé schůze. Staršovstvo 
se zabývalo zprávou br. kurátora (došlá pošta, smlouva se 
s. Jakubcovou, dopisy br. Dusovi, varhanice při 
bohoslužbách, klíče od kostela apod.), zprávou br. 
administrátora (dopisy e-mailem), zhodnotilo uplynulé 
období a seznámilo se s akcemi, které se budou konat. 
Staršovstvo se zabývalo zajištěním bohoslužeb na další 
období, zajištěním nedělní školy, výuky náboženství ve 
školách a na faře, biblických hodin, mládeže a třicátníků. 



Staršovstvo se seznámilo se stavem účetnictví a zabývalo 
se některými hospodářskými věcmi (nátěry střech, 
zahrádka, nástěnka).  

Příští schůze staršovstva se bude konat 27. října 
2002 po bohoslužbách. 

 
 

PLÁNY DO BUDOUCNA 
 
29.9. Telecí: Instalace nového seniorátního 

výboru (host: synodní senior P. Smetana) 
4.-6.10. Mladá Boleslav: Sjezd (nejen) evangelické 

mládeže (téma: Autorita) 
11.-13.10. Vranice: Seniorátní třicátníci 
13.10.  Rychmburk: Slavnost k 220. výročí vzniku 

sboru v Krouně 
18.-25.10. Běleč nad Orlicí: Kurs laiků 
2.11.  Kolín: Seminář učitelů nedělních škol 
23.11.  Polička: Konvent poličského seniorátu 
 
Něco k zasmání: 
 V kostele byla vyloupena pokladnička. Po 
několika dnech obdržel farář obálku s dvacetikorunou. 
Na přiloženém lístku stálo: „Ukradl jsem ve vašem 
kostele sto korun. Protože mě trápí svědomí, posílám 
vám dvacet korun zpět. Bude-li mě svědomí trápit dál, 
můžete počítat s dalšími splátkami.“ 
 
Něco k zamyšlení: 
 Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se 
radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš 
opouštět. 



PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ 
 
22.9. 17. neděle po Svaté Trojici  

Bohoslužby (Bohuslav Vik; služba: Teplí) 
 
29.9. 18. neděle po Svaté Trojici  

Bohoslužby (Pavel Freitinger; služba: Vraspírovi, 
I. Hauptová) 

4.10. Náboženství ve školách a na faře 
 
6.10. 19. neděle po Svaté Trojici - Díkčinění za úrody 

Bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře 
Páně (Lenka Freitingerová; služba: Burešovi) 

11.10. Náboženství ve školách a na faře 
 
13.10. 20. neděle po Svaté Trojici 

Bohoslužby (Lubomír Kabíček; služba: Flídrová) 
18.10. Náboženství ve školách a na faře 
 
20.10. 21. neděle po Svaté Trojici 

Bohoslužby (Jiří Tytl; služba: Šauerovi) 
25.10. Náboženství ve školách a na faře 
 
27.10.  22. neděle po Svaté Trojici 

Bohoslužby a schůze staršovstva (Daniel 
Freitinger; služba: Švecovi a Mlejnkovi) 

31.10. Biblická hodina 
1.11. Náboženství ve školách a na faře 
3.11. 23. neděle po Svaté Trojici  
 Bohoslužby (Jan Plecháček; služba: Vaškovi) 
 

Staršovstvo sboru ČCE v Poličce 
 


