
 Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v září   21. září  Matějková, Zezulová ;  

díkčinění; večeře Páně 
   28. září  Novotná, Filipiová  
v říjnu   5. října  Bisová, Plecháčková 

rodinná; večeře Páně 
   12. října  Pospíšilová, Votavová 
   19. října  Šibravovi 
   26. října  Teplí 
v listopadu 2. listopadu  Vraspírovi (M.&M.), I. Hauptová; 

rodinná 
 9. listopadu  Šauerovi 
 16. listopadu  Švecovi, Mlejnkovi 
 23. listopadu  Burešovi  
 30. listopadu  Vaškovi; 1. adventní, večeře Páně 
v prosinci   7. prosince  Šimonovi; rodinná 
   14. prosince  Bartošovi 
   21. prosince  Hubený 
   24. prosince  v 16:00; Kadlecová, Zástěrová 
   25. prosince  Matějková, Zezulová ,  

Hod Boží vánoční, večeře Páně 
   28. prosince  Novotná, Filipiová  

 
Sborová shromáždění 
biblické hodiny  začneme 4. listopadu; potom každé úterý v 16:30 
mládež 12. září – bowling 

3.-5. října – celocírkevní sjezd mládeže na Vsetíně 
13. prosince – seniorátní vánoční mládež v Poličce 

nedělní škola každou neděli při bohoslužbách 
rodinné bohoslužby: 5. října a 7. prosince 
rodinná neděle: 2. listopadu 
vánoční slavnost: 21. prosince 

náboženství 1. stupeň: Masarykova: čtvrtek 12:40-13:25 

 List evangelického sboru v Poličce                      2/2003  
 

Slovo administrátora 
 Milé sestry a milí bratři v poličském sboru. Od bratra faráře Jana Dusa 
jsem dostal nabídku, abych napsal několik vět do sborového časopisu a rozloučil 
se s vámi jako administrátor. Poličský sbor jsem administroval v době 
nepřítomnosti vašeho faráře od září 2002 do července 2003. 
 Nejprve bych chtěl poděkovat celému poličskému sboru, členům 
staršovstva, bratru kurátorovi Jiřímu Teplému a emeritnímu faráři Miloslavu 
Plecháčkovi. Děkuji všem za spolupráci i za podněty, které jsem si přinesl do 
svitavského sboru. V Poličce jsem vykonával bohoslužby pravidelně čtvrtou 
neděli v měsíci, kdy se scházelo také staršovstvo. Každý pátek odpoledne jsem 
vyučoval náboženství ve školách (mladší děti) a na faře (starší děti). O biblické 
hodiny, které se konaly od listopadu do velikonoc, se staral bratr farář 
Plecháček. Za uplynulý rok jsme se rozloučili s šesti bratřími a sestrami, 
vykonali jsme jeden křest a jedno požehnání sňatku. 
 Věřím, že tímto dopisem se s vámi neloučím natrvalo, ale pouze jako 
administrátor. Budu-li pozván, rád do Poličky přijedu. Na závěr přeji poličskému 
sboru vše dobré na cestě do Božího království. 

 Daniel Freitinger 
 
Milé sestry, milí bratři, 
i Vašim jménem chceme poděkovat faráři Freitingerovi za péči, s níž se poličskému 
sboru uplynulý rok věnoval. Znamenalo to pro něj práci navíc, nad rámec jeho 
úkolů ve svitavském sboru. A přece mezi nás jezdil rád a věnoval se nám obětavě 
a s elánem. Děkujeme.  
 

   Luka: středa 13:20-14:30 (odjezd do Sádku)
   Sádek: středa 13:30-14:15 
2. stupeň: kostel v Poličce: úterý 15:30-16:15 

střední generace 7. a 21. října; 4. a 18. listopadu; 2. a 16. prosince 
staršovstvo čtvrtou neděli po bohoslužbách: 28.9.; 26.10.; 23.11. 
seniorát presbyterní konference – 19. října v Telecím 

konvent – 8. listopadu v Borové 

 Jiří Teplý Jan Dus  
 kurátor farář  
 
 
Farní sbor ČCE, nábř. svobody 561, Polička, e-mail: policka@evangnet.cz 
Jan Dus – tel: 461-724-050, 776-897-889 
Jiří Teplý – tel: 461-724-712; 603-910-949 
naše www stránka: http://policka.evangnet.cz 



Srdečně Vás zveme k těmto pravidelným shromážděním: 
 

Bohoslužby – každou neděli v 8:30 
Bohoslužby jsou ústřední shromáždění sboru. Už první křesťané se během týdne scházeli 
v malých skupinkách v domácnostech, aby se v neděli sešli všichni společně a slavili Den 
Vzkříšení. Chodit jednou týdně do kostela není luxus. Stejně jako by nebylo luxusem se 
jednou za týden pořádně najíst. 

K podstatě bohoslužeb patří, že se při nich scházejí lidé různých generací. Bohoslužby 
nejsou jenom pro dospělé, kojenci do nich patří stejně jako senioři. Nebojte se přijít do 
kostela s malými dětmi. Jejich přítomnost není na obtíž, je to oživení. A budete-li o to stát, 
můžete kdykoli během bohoslužby odejít do soukromí. (Ve dvou místnostech jsou 
reproduktory, které přenášejí zvuk z bohoslužebného sálu.) 

Kázání má v evangelické bohoslužbě důležité místo. A přece bohoslužby nejsou 
přednáška. Bohoslužby jsou radostná oslava Kristova zmrtvýchvstání.  A tak k nim nutně 
patří společný zpěv, čtení z bible a modlitby, podání ruky druhému i sbírka na potřebné a na 
sborové výdaje. Především však je součástí bohoslužeb večeře Páně. V našem sboru ji 
vysluhujeme jednou za měsíc. Rád bych, abychom společně začali zvažovat, zda nepatří 
večeře Páně do každých našich bohoslužeb. 
 

Nedělní škola – každou neděli v 8:30 
Na začátku bohoslužeb bývají děti společně s rodiči. Je to pro ně důležité. Vidí, co pro 
tatínka a maminku znamená víra. Po druhé písni je zveme do místnosti v patře, kde je pro ně 
připravena nedělní škola.  

Mám dojem, že „nedělní škola“ je nešťastný název. Případnější označení by bylo „dětské 
bohoslužby“. To podstatné totiž není výuka, ale oslava Pána Boha. Oslava způsobem, jaký je 
dětem blízký: zpěvem, vyprávěním biblických příběhů, krátkou modlitbou, malováním, 
hrou... 
 

Čaj po bohoslužbách 
Při čaji po bohoslužbách nejde především o ten čaj. (I když jsem zaslechl hlasy, že by bylo 
dobré vařit kromě čaje také kávu. Nejsem kafař, ale tento návrh podpořím.) Jakkoli to 
podstatné nejsou nápoje, ale společenství. Příležitost vyskočit na chvíli z nabitého denního 
režimu, zastavit se a naslouchat druhému. Příležitost mít někoho, komu se mohu svěřit. A tak 
se neostýchejte a přijměte pozvání.  
 

Rodinné bohoslužby – každou první neděli v měsíci 
Při rodinných bohoslužbách si připomínáme, jaké je to obohacení, že jsme různí, že patříme 
k různým generacím. Rodinné bohoslužby jsou příležitost oslavovat Pána Boha trošku jinak, 
netradičně.  

Rodinné bohoslužby jim říkáme proto, že si při nich můžeme uvědomit, jak k sobě 
vzájemně patříme. Co pro mne znamenají děti ve sboru, i když to nejsou děti či vnoučata 
moje; co pro mne znamenají senioři, i když to není moje babička a můj dědeček. 

K rodinným bohoslužbám se budeme scházet každou první neděli v měsíci. Jednou za dva 
měsíce (v lichých měsících) na ně naváže rodinná neděle s dopoledním programem pro děti, 
obědem pro všechny generace a odpoledním programem. V sudých měsících bude program 
volnější – po bohoslužbách se rozejdeme domů. Ale sejdeme se ke společné zábavě 
odpoledne. A tak se už teď těším, že se mnou půjdete 5. října odpoledne pouštět draky. 
 

Náboženství 
Při náboženství se učíme rozumět bibli, učíme se nové písničky, soutěžíme, tvoříme, hrajeme 
hry. Myslím, že je to pro děti dobrá příležitost, kdy mohou slyšet o víře v prostředí svých 
rostenců. A přece je náboženství krátké. Pan farář nikdy nedokáže předat víru tak, jak je ji 
třeba předávat v rodinách. Společná večerní modlitba s tatínkem nebo babičkou – to je 
nenahraditelné. 

Termíny výuky najdete na druhé straně v přehledu sborových shromáždění. Možná 
některým z Vás nebudou příliš vhod. (Ostatně mně také ne.) Vězte však, že toto je jediný 
způsob, jak umožnit účast na výuce všem, kdo se příhlásili. 

A o čem se budeme učit? Děti z prvního stupně v červnu dokončili s bratrem farářem 
Freitingerem Starý zákon. Nyní se vrhneme na zákon Nový. Začneme Janem Křtitelem 
a dojdeme až k Milosrdnému Samařanovi. Druhý stupeň se v loňském školním roce bavil 
dějinami. Letos nás čeká Desatero a Apoštolské vyznání víry. A víte, že mne napadá sousta 
her, které se hodí zrovna k těmto tématům? Už teď se těším. 

 

Biblické hodiny – poprvé 4.11., pak každé úterý v 16:30 
Letos se budeme k biblickým hodinám scházet už v úterý. Naše schůzky však budou 
v obvyklou dobu: v 16:30. Musím se přiznat, že na biblické hodiny v Poličce jsem se těšil. Je 
to milá skupina, která se k nim schází. Ale ještě víc jsem se těšil na to společné naslouchání 
bibli. Rád se spolu s Vámi ptám, v čem se biblická zvěst týká našich životů. V čem nás chce 
Pán Bůh měnit – dnes a tam, kde žijeme. Nebývá to vždy snadné. Občas jde Boží slovo „na 
tělo“. Ale tím spíš je potřebné. 

Jedna věc mne však překvapuje. Zdá se, jakoby se biblické hodiny staly doménou 
seniorské generace. Nerozumím tomu. Copak Vy mladší nepotřebujete společně číst 
a vykládat bibli? Nebo je možná pro Vás ta půlpátá špatná denní doba? Víte co? Dejte mi 
vědět. Možná bychom mohli společně začít druhou sérii biblických hodin. Jak by se 
jmenovaly? No třeba „Všechno, co jsem chtěl(a) už dávno o bibli vědět, ale bál(a) jsem se 
zeptat.“ 

 

Střední generace – 7. října a pak každé druhé úterý v 19:30 
Ano, je to tak. Třicátníci se nám přejmenovali na střední generaci. Ono už to tak bývá, 
že život před nás občas postaví skutečnosti, které musíme vzít vážně. A nakonec ta trojka na 
začátku také není všechno, že. 

Tento podzim se střední generace rozhodla, že se budou scházet častěji. Představte si: 
každé druhé úterý! Prý se cosi chystá. Ale nesmí se o tom mluvit. Tak: „Pssst!“ 

A víte co, přijďte se podívat v úterý 7. října, určitě se dozvíte víc. Náš host, Jan 
Plecháček, otevře naše setkávání povídáním na téma „Proč jsem odešel... a zase se vrátil... 
aneb Farář mimo kazatelnu“.  

 

Mládež 
Mládež se rozhodla, že se do toho letos opře. Letošní rok prý bude mít grády. Bude to jen 
fičet. Alespoň zatím to tak vypadá. V pátek 12. září jde totiž mládež hrát bowling. 

3.-5. října bude celocírkevní sjezd mládeže na Vsetíně. Letošní téma zní „Homo 
Christianus“. Bude se hovořit o tom, jaké to je být v dnešní době křesťanem. 

Mládež se bude scházet dle možností – většinou 1x až 2x měsíčně.  
 
Tak, toto vše a ještě leccos navíc pro Vás chystáme. Jménem staršovstva se těším na viděnou, J. Dus 


	Jiří Teplý Jan Dus

