
Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v březnu   7. března  Bartošovi; VP; rodinná bez oběda 
   14. března  Hubený; VP; sborové shromáždění 
   21. března  Kadlecová, Zástěrová; VP 
   28. března  Matějková, Zezulová; VP; presb. konf. 
v dubnu 4 . dubna  Novotná, Filipiová; VP; rod. s obědem 
 9. dubna  17:00 Velký pátek; VP 

Bisová, Plecháčková 
 11. dubna  Boží hod velikonoční; VP 

Pospíšilová, Votavová 
 12. dubna  Šibravovi – pondělí velikonoční 
 18. dubna  Teplí   
 25. dubna  sborový den 

Vraspírovi (M.&M.), I. Hauptová 
v květnu 2. května  Šauerovi; rodinná bez oběda 
 9. května  Švecovi, Mlejnkovi; Sola Gratia 
 16. května  Burešovi  
 20. května  17:00 Nanebevstoupení 

Vaškovi 
 23. května  Šimonovi 
 30. května  Svatodušní neděle; VP 

Bartošovi 
 31. května  ekumenické bohoslužby 
 
 
Sborová shromáždění 
biblické hodiny  každé úterý v 16:30 
mládež 14.2. Krucemburk;  

13.3. Proseč 
3.4. Borová 
15.-16.5. Polička 

nedělní škola každou neděli při bohoslužbách 
rodinné bohoslužby: 7. března; 2. května 

List evangelických sborů v Poličce a Borové          1/2004 

Ježíš jim řekl: „Mohou se hosté na 
svatbě postit, když je ženich s nimi? 
Přijdou však dny, kdy od nich bude 
ženich vzat; potom, v ten den, se 
budou postit. 

Marek 2,19-20 
  

25. února vstupujeme do zvláštního období církevního roku, do doby postní. Až 
do velikonoc budeme procházet časem, který je zvláštní, jiný než zbytek roku. 

Co je to půst? Co to znamená postit se? Možná Vás jako první napadne, 
že postní doba je ten čas, kdy se nesmí jíst maso a tancovat.  

Já myslím, že  postní doba znamená cosi jiného. Půst je především příprava na 
velikonoce. Je to doba očekávání – podobně jako advent. Maso ani tancování 
nejsou podstatné. O co jde, je příprava srdce. Duchovní přípravy na velikonoce 
nedosáhneme žádným zakazováním. Nemá smysl říkat, „to nesmíš“, „to musíš“. Co 
však každý z nás může udělat, je taková drobná bilance ve svém vlastním nitru. 

Kdysi dávno bývala postní doba vrcholem přípravy ke křtu. Dospělí, kteří chtěli 
vstoupit do církve, se ke křtu připravovali dva roky. Na jejich závěru přicházelo 
období soustředěného zvažování – postní doba. To, že se omezovali v jídle byla 
pouze vnější pomůcka, která pomáhala duchovnímu soustředění. Nebylo náhodou, 
že toto období soustředění předcházelo velikonocům – době, kdy si připomínáme 
Ježíšovo utrpení. Myslím, že je to zrovna ten správný čas pro osobní duchovní 
otázky: Co pro mne znamená můj křest? Co znamená, že patřím ke Kristu v jeho 
bolestech i v jeho vzkříšení? 

Rádi bychom Vám jako staršovstvo ve Vaší letošní přípravě na velikonoce 
trošičku pomohli. Ne, nebojte se, nebudeme Vám zakazovat jídlo ani tanec. 
Naopak, dohodli jsme se, že letos chceme vysluhovat večeři Páně každou postní 
neděli. Proč? Právě proto, že postní doba je zvláštní čas, čas duchovní přípravy na 
velikonoce. A jak se lépe duchovně připravovat než zvěstováním Slova, lámáním 
chleba a podáváním kalicha? 

Srdečně Vás zveme k bohoslužbám. 
 

rodinná neděle (s obědem): 4. dubna; 6. června 
náboženství 1. stupeň: Masarykova: čtvrtek 12:40-13:25 

   Luka: středa 13:20-14:30 (odjezd do Sádku) 
   Sádek: středa 13:30-14:15 
2. stupeň: kostel v Poličce: úterý 15:15-16:00 

další program sborový víkend v Sola Gratia 7.-9. května 
Dusovi – povídání o USA: 10.2. a 9.3. v 18:00 

staršovstvo 29. února; v březnu dle dohody 
seniorát 28. března – presbyterní konference v Poličce 

 
 
 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 



Poděkování presbyterům a náhradníkům 
Milé sestry, milí bratři, 
toto poděkování je určeno Vám, jejichž funkční období končí, i Vám, kteří 
pokračujete ve službě. Jménem svým i jménem celého sboru Vám srdečně 
děkuji za Vaši presbyterskou službu. Sloužili jste ve staršovstvu v době, 
kdy náš sbor procházel mnoha změnami. Děkuji Vám za společnou práci. 
Práce ve sboru bývá často nenápadná, občasný návštěvník bohoslužeb si jí 
ani nevšimne. O to patrnější by však bylo, kdyby scházela. 

Sám za sebe chci k tomuto poděkování dodat, že jsem na schůze 
staršovstva chodil rád a vážil jsem si otevřenosti našeho jednání – toho, že 
spolu nemusíme souhlasit, a přece patříme k sobě.  

Jan Dus, Váš farář 
 
 
14. března bude volba staršovstva 
Při sborovém shromáždění 14. března budeme volit část staršovstva. 
Funkční období starších je šestileté, v našem sboru volíme každé tři roky 
vždy polovinu staršovstva.  

Letos končí funkční období presbyterů zvolených v roce 1998. Jsou to 
Jiří Teplý, Miloslav Vraspír, Hana Bartošová (odstoupila v roce 2003), 
Věra Šibravová, Zdeněk Lopour a Ludvík Vaško (nastoupil za Hanu 
Bartošovou). Také končí funkční období náhradníků: Petra Šimona, Milana 
Hubeného, Dany Pospíšilové a Jiřího Švece. Na jejich místa budeme při 
sborovém shromáždění volit pět presbyterů a pět náhradníků. Prosíme, 
myslete na tuto volbu jak v úvahách o vhodných kandidátech tak i při svých 
modlitbách za budoucnost sboru. 

Ve staršovstvu zůstávají ti presbyteři, kteří byli zvoleni v roce 2001: 
Pavel Bureš, Zdeňka Lorencová, Alena Matějková, Vlasta Novotná 
a Jaroslava Zástěrová. 
 
 
14. března budeme rozhodovat o rozpočtu 
Jako každý rok budeme při sborovém shromáždění také schvalovat 
hospodaření za loňský rok a hlasovat o rozpočtu na rok letošní. Naší 
největší stavební akcí v roce 2003 bylo natažení nového plotu kolem 
sborové zahrady. Letošní rok jsme začali nátěry dveří a futer v kostele 
(provedla firma Vaško), pokračovat chceme úpravou sborové kanceláře 
a záchodů. Při sborovém shromáždění budeme také hovořit o opravě či 
výměně střechy kostela. (Jakkoli není stará, na mnoha místech zatéká.)  

Od poloviny února najdete v hale na stole zprávu o hospodaření za rok 
2003 a rozpočet na rok 2004. Chcete-li, můžete si je odnést domů a v klidu 
prostudovat. 
 
Šance 2007 
Staršovstvo děkuje Vám všem, kdo jste odevzdali odpovědi na Šanci 2007. 
Vážíme si toho, že jste vyjádřili svůj zájem o sbor odhodláním pomoci se 
sborovou prací i ochotou finančně přispět.  

V loňském roce jsme tyto dotazníky rozdali poprvé. Zpět nám přišlo 
celkem 67 odpovědí. Ocenili jsme, že naprostá většina z Vás odpověděla na 
obě otázky – na dotaz finanční i žádost o pomoc. Víme-li, kolik hodláte 
přispět sboru, je to pro nás významnou pomocí při tvorbě rozpočtu. Vaše 
ochota pomoci je pro nás posilou. Ujištěním, že vše neleží jen na 
staršovstvu. O pomoc Vás budeme žádat průběžně, ve chvílích, kdy bude 
třeba. Děkujeme Vám, že spolu s námi rozumíte sboru jako společenství, ve 
kterém všichni neseme odpovědnost za duchovní i hmotné statky, které nám 
byly svěřeny. 

Prosíme, počítejte ve svém finančním plánování pro letošní rok s tím, že 
očekávaná výše letošního saláru činí 2% čistého příjmu. (Berete-li tedy plat 
nebo důchod např. 5000,- Kč měsíčně, je Váš salár 100,- Kč měsíčně, tedy 
1200,- Kč ročně.) Salár platí všichni dospělí členové sboru, kteří mají 
vlastní příjem. Manželé jej mohou sečíst a platit společně. 

Stejně jako loňský rok dostanete také letos na podzim dotazník Šance 
2007. V té době budeme připravovat rozpočet na rok 2005 a budeme tak 
potřebovat znát Vaše plánované příspěvky. Věříme, že rozumíte, že jsou 
pro nás Vaše odpovědi na dotazník neocenitelnou pomocí při plánování 
dalšího života sboru. 

Vaše staršovstvo 
 
 

Sborový víkend v Sola Gratia – 7.-9. května 
Srdečně Vás zveme, abyste jeli s námi na sborový víkend do Bystřice pod 
Hostýnem do evangelického střediska Sola Gratia. Ve středisku jsme se 
zastavili v září při sborovém výletě a zalíbilo se nám tam tak, že jsme 
dostali chuť vrátit se a pobýt delší dobu.  

V Sola Gratia bude zajištěno ubytování a strava. Počítáme se společným 
programem – vycházky, hry, sportování, rozhovory. Doprava je nutná 
vlastními auty.  

Hlásit se můžete u Jiřího Teplého, který Vám též sdělí podrobnější 
informace. 



Američané z Ponca City v Poličce – 11.-18. července 
Od 11. do 18. července budeme mít ve sboru hosty. Skupinu asi dvaceti 
Američanů ze sboru v Ponca City v Oklahomě, kde Dusovi loni působili. 
Od pondělka 12. do pátku 16. července budou v našem sboru organizovat 
program pro děti – zpívání, hry, ruční práce, soutěže apod. Program bude 
v angličtině, nemějte však strach, bude připraven tak, aby se jej mohly plně 
účastnit a bavit se i děti, které na začátku týdne anglicky vůbec neumějí. 
Cílem tohoto týdne je povzbudit zábavným způsobem děti, aby získaly chuť 
učit se angličtinu. Tato akce bude otevřena i nečlenům našeho sboru.  

Tento týden nabídne příležitosti i pro dospělé. Každý den odpoledne 
budeme vyrážet na výlety – pěšky nebo autobusem, kdy budeme chtít 
hostům ukázat naše město a okolí. Budeme rádi, když se k nám přidáte. 

Uvítáme také, pokud pozvete 2-4 hosty na večeři nebo – máte-li tuto 
možnost – některé hosty u sebe ubytujete. Máte-li obavy z jazyka, můžeme 
Vám pro dobu strávenou s Američany půjčit tlumočníka. 

Dospělí se mohou na návštěvu z Ponca City začít připravovat již teď. 
Každé úterý od 16:30 do 18 hodin probíhá v kostele v patře výuka 
angličtiny.   

Organizaci návštěvy připravuje skupinka dobrovolníků z našeho sboru. 
Rozdělili si tyto úkoly: Hana Bartošová – příprava výletů; Zdena Šimonová 
– organizace obědů a večeři; Jiří Švec – zajištění ubytování v rodinách; 
Jarmil Feltl – propagace; Magdalena Jakubcová – výuka angličtiny; Ilona 
Teplá ml. – přihlášky dětí; Jan Dus – koordinace, pobyt v Praze a ve Vídni 
a Vlasta Ulrichová. Prosím, abyste se na ně obraceli se svými dotazy, 
náměty i nabídkou pomoci.  

Upřímně Vám doporučuji, abyste se podíleli na programu při této 
návštěvě. Považuji to za jedinečnou příležitost k navázání nových přátelství 
a kontaktů.  

Jan Dus 
 
Presbyterní konference v Poličce – 28. března 
Nenechte si ujít presbyterní konferenci, kterou tentokrát bude hostit náš 
sbor. Její host, farář Daniel Ženatý z Nového Města na Moravě povede 
bohoslužby a poté bude hovořit o reformaci. Srdečně Vás zveme také ke 
společnému obědu. Prosíme zájemce o oběd, aby se přihlásili sestře 
Novotné do 20. března.

Dovoz na bohoslužby 
Od začátku roku jsme pro Vás, kteří byste se rádi zúčastnili bohoslužeb, ale působí 
Vám obtíže do kostela dojít, zavedli novou službu – dovoz na bohoslužby. Každou 
neděli má službu jeden řidič nebo řidička, kteří objedou ty, kdo mají zájem, 
a zavezou je do kostela. 

Dovoz na bohoslužby můžete využívat dvojím způsobem. Můžete jezdit buď 
jako pravidelní nebo jako občasní cestující. Prosíme, zvolte si tu formu, která Vám 
lépe vyhovuje. 

Pravidelní cestující. To jsou ti, kteří nahlásí faráři Dusovi, že chtějí zajistit 
dovoz na každé bohoslužby. Pokud pravidelní cestující dovoz nezruší, řidič pro ně 
přijede před každými bohoslužbami.  

Občasní cestující. To jsou ti, kteří chtějí tuto službu využívat jen příležitostně. 
Jste-li občasní cestující, je třeba, abyste před každou cestou oznámili řidiči, že 
stojíte o to, aby pro Vás přijel. Pokud nezavoláte, řidič s Vámi počítat nebude. 

Toto je služba sboru a je zdarma. Rádi Vám ji poskytujeme a neočekáváme, 
že za ni budete cokoli platit. Chcete-li přesto přispět, nedávejte peníze řidiči. 
Můžete je však vhodit v presbyterně do kasičky nadepsané „cesty na bohoslužby“. 

Jak nám usnadníte práci? Budete-li naši službu využívat. Na bohoslužby a 
z bohoslužeb vozíme každou neděli. Rádi se zastavíme také pro Vás.  
 

Rozpis řidičů 
 7.3. Marie Staňková  25.4 René Vraspír

14.3. Pavel Bureš 2.5. Petr Šimon 
21.3. Jiří Teplý 9.5. Jan Dus 
28.3.   René Vraspír 16.5. Marie Staňková 
4.4.  Petr Šimon 20.5. Jiří Teplý 
9.4.   Jan Dus 23.5. Pavel Bureš

11.4.   Marie Staňková 30.5. René Vraspír
12.4. Pavel Bureš 31.5. Petr Šimon 
18.4. Jiří Teplý   

 

Telefon - řidiči 
Pavel Bureš 737-638-299 
Jan Dus 461-724-050; 776-897-889 
Marie Staňková 461-724-235 
Petr Šimon 461-722-319; 603-434-120 
Jiří Teplý 461-724-712; 736-752-627 
René Vraspír 461-721-798 
 

Pravidelní cestující 
Marta Petrásová 461-728-116 (Korouhev 232) 
Eva Dvořáková  461-724-133 (Jiráskova 695)
 


	Jiří Teplý Jan Dus

