
 

Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v červnu  6. června  Feltlovi; rodinná s obědem 
  7. června  17:00 ekumenické - u Jakuba 
  13. června  Hubený; večeře Páně 
  20. června  Kadlecová, Zástěrová 
  27. června  Matějková, Zezulová  
v červenci 4 . července  Novotná, Filipiová  
 5 . července  17 hod. – Husovská slavnost v Liboháji 
 11. července  Bisová, Plecháčková 
 18. července  Pospíšilová, Votavová; večeře Páně 

bohoslužby s Američany 
 25. července  Šibravovi 
v srpnu 1. srpna  Teplí    
 8. srpna  Vraspírovi (M.&M.), I. Hauptová; VP  
 15. srpna  Šauerovi  
 22. srpna  Švecovi, Mlejnkovi  
 29. srpna  Burešovi   
v září 5. září  Vaškovi 
 12. září  Šimonovi; rodinná s obědem 

víkend s dětmi z Laubusch, Německo 
 19. září  Bartošovi 
 26. září  Feltlovi; sborový výlet? 
 
Sborová shromáždění 
biblické hodiny  přes léto se nescházíme, ohlásíme se opět na podzim 
mládež 5. června 17:00 Telecí: Bible kvízem krážem + bojovka

27.-30. srpna – výlet na kolech 
nedělní škola každou neděli při bohoslužbách 

pozor – letos poprvé bude nedělka při bohoslužbách 
také v červenci a srpnu 

rodinná neděle (s obědem): 6. června; 12. září 
náboženství letošní výuku náboženství ukončíme rodinnými 

bohoslužbami 6. června 
další program návštěva Američanů v našem sboru:  

11.-18. července 
doporučujeme: vyzvedněte si podrobný program 
návštěvy a zúčastněte se akcí, o které stojíte 
(příležitosti i pro neangličtináře; pro všechny generace)

staršovstvo 6. června v 18 hodin; dále dle dohody 
seniorát 13. června v 9 hod. – sen. neděle rodin v Proseči 

 téma: „Byl jsem nemocný a navštívili jste mě“ 

List evangelického sboru v Poličce             2/2004 

Skutky 2,1-12 
„Co to má znamenat?“ žasnou a v rozpacích kroutí hlavami náhodní diváci - hukot 
z nebe, prudký vichr, ohnivé jazyky. A učedníci, ti vystrašení padavkové, teď 
neohroženě káží o velkých skutcích Božích. „Co to má znamenat?“ - Ano, takto 
pracuje Duch Hospodinův. Tam, kde už je všechno ztracené, kde už nedoufáme, kde 
už nám připadá zbytečné i plakat, tam nás Duch svatý učí, jak krátkozraká je naše 
naděje. Tam nás učí, že Hospodin plní svá zaslíbení. - Tam, kde se bojíme, co bude 
dál. Kde jsme dávno zlomili hůl. Tam, kde máme pocit, že je vše ztraceno jenom 
proto, že  máme problémy v rodině; v zaměstnání; že jsme staří; tam nás učí Duch 
svatý, že ne my, ale Hospodin má v rukou budoucnost naši i  našich blízkých. – 
A také tam, kde si myslíme, že si stačíme sami. Tam, kde jsme si všechno skvěle 
naplánovali a vše šlape jako na drátkách. Kde chceme budoucnost rozvrhnout, 
vtěsnat do propočtů, statistik a odhadů. Tam, kde jedeme den za dnem ve starých 
kolejích a nového už nečekáme vůbec nic, tam nás překvapí Duch Boží svou 
vynalézavostí, fantazií, nápaditostí. - A my se ptáme společně s udivenými 
jeruzalémskými kolemjdoucími: „Co to má znamenat?“ 

Duch svatý se pustil do práce. A učedníci, ti, které dávno každý odepsal, ti, kteří 
už sami sebe odepsali, teď chodí a vykládají všem, že Bůh splnil svá zaslíbení. 
A věřte nebo nevěřte, je to podivuhodné. Jakoby babylonská věž postavená na 
hlavu - učedníci chodí mezi lidmi a zvěstují a všichni ti Parthové, Médové 
a Elamité, obyvatelé Mazopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie 
a Pamfylie, Egypta a krajů Libye a Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení 
pohané, Kréťané a Arabové, každý v tom šíleném kotli náboženských turistů je slyší 
mluvit srozumitelně svou vlastní řečí. - Tady někde v ulicích starého Jeruzaléma 
začíná misie církve ke všem národům. Zde také hledejme smysl misie: Ne, nejde 
o to rozšířit naše řady. V misii jde o totéž jako při onom jeruzalémském zvěstování: 
aby nás všichni, aby nás každý slyšel mluvit o velkých skutcích Božích svým 
vlastním jazykem, svou vlastní řečí. Nejde jen o to přeložit bibli do co největšího 
množství jazyků. Jde především o to hovořit o víře srozumitelně s lidmi kolem sebe - 
s našimi dětmi a vnuky, přáteli a spolupracovníky. A to není jen tak. 
 
 Jarmil Feltl 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 
Jarmil Feltl – tel: 728-925-927 
naše www stránky: http://policka.evangnet.cz 



Presbyteři a presbyterky odpovídají 
Jak víte, konala se letos v březnu volba poloviny staršovstva. Někteří 
zvolení presbyteři sloužili ve staršovstvu již dříve, jiní jsou však členy 
staršovstva poprvé. Požádal jsem tedy presbytery i náhradníky, aby byli tak 
laskavi a odpověděli na následující tři otázky: 

1. Čeho si na našem sboru vážím? 
2. Co bych rád/a v našem sboru změnil/a? 
3. Čím já chci přispět? 

 
A tady jsou jejich odpovědi (řazeno abecedně): 
 
Pavel Bureš: 
ad 1: Vážím si toho, že sbor žije i mimo kostel ve všední dny (mnozí se 

schází i při jiných příležitostech a mají si co říct). 
ad 2:  Aby se všichni členové sboru aktivně podíleli na tom, co se dělá 

ve sboru, a ne aby přišli s kritikou k dílu, na kterém se nepodíleli. 
ad 3: Aktivní účastí na životě sboru. Snažit se něčím přispět (názorem, 

brigáda na úklid půdy …) 
 
Jarmil Feltl 
ad 1: Vážím si tradice. Ve sboru jsem prožil mládí, byl konfirmován. Zde 

jsem přicházel k základům víry, setkával se s lidmi, kteří měli na mne 
pozitivní vliv. Vážím si toho, že se ve sboru pamatuje na katechezi 
dětí a dbá se o to, aby do sboru chodily rády. 

ad 2: V současném sboru jsem zatím jen krátkou chvíli (necelý rok) na to, 
abych mohl hodnotit činnost a navrhovat změny.  

 Přál bych sboru, aby se brzy nashromáždily prostředky k pořízení 
varhan. 

ad 3: Chci se přičinit k vytvoření bratrské atmosféry ve sboru, aby sbor byl 
otevřenou společností pro lidi, kteří hledají smysl života v Kristu, 
a aby staršovstvo pro hospodářské starosti nezapomínalo na věci 
podstatné – zvěstování slova Božího. 

 
Milan Hubený 
ad 1: Bratrské spolupráce mezi členy sboru 
ad 3: Počítání sbírky po bohoslužbách. 
 

E-mail @ internet 
Máte e-mailovou adresu? Užíváte ji? Pak Vám nabízím novou službu: rychlou 
e-mailovou zprávu. Kdykoli se bude ve sboru konat nějaká mimořádná akce – např. 
koncert nebo přednáška, pošlu Vám dva dny před jejím konáním kratičký e-mail, 
kterým Vám ji připomenu. Máte zájem? Tak se mi ozvěte: jan.dus@evangnet.cz 

Možná jste si všimli, že informace o našem sboru na internetu jsou již staršího 
data. Nestíháme… Teď bude však všechno jinak. Od června se správy naší webové 
stránky ujímá Štěpánka Žďárová. Co slibuje? Aktuální informace, fotky a mnoho  
dalšího. Tak se nezapomeňte občas podívat na: http://policka.evangnet.cz  

Možná Vás bude také zajímat, že Pavel Bureš a Irena Šenkýřová vytvořili 
anglickou verzi našich webových stránek. Dejte nám chvilku, abychom vše 
zkontrolovali a připravili k vyvěšení. Pak můžete číst i anglicky. 

 
Dovoz na bohoslužby 
Jsme rádi, že využíváte naši službu a necháváte se vozit na bohoslužby. Jen tak dál. 
Těší nás, že vedle pravidelných cestujících je tu i řada z Vás, kdo tuto službu 
využíváte občas.  

Ještě jste nejeli a nevíte, jak na to? Stačí, když se v sobotu večer podíváte do 
rozpisu řidičů a zatelefonujete tomu (té), kdo má druhý den vozit. Určitě se pro Vás 
rádi zastaví. Vždyť to děláme kvůli Vám. 
 

Rozpis řidičů 
 6.6. Marie Staňková   1.8. Pavel Bureš

7.6. Jan Dus 8.8. Jan Dus 
13.6.    Petr Šimon 15.8. René Vraspír
20.6. Jiří Teplý 22.8. Petr Šimon 
27.6.   Pavel Bureš 29.8. Jiří Teplý 
4.7.    René Vraspír 5.9. Pavel Bureš
5.7.  Jan Dus 12.9. Marie Staňková 

11.7.   Marie Staňková 19.9. René Vraspír
18.7.   Petr Šimon 26.9. Jan Dus 
25.7. Jiří Teplý 3.10. Marie Staňková 

 

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)



Zdeněk Lopour 
ad 1: Zvýšila se účast na nedělních bohoslužbách i s přítomností dětské 

besídky! 
ad 3: Pravidelnou účastí na bohoslužbách 
 
 
Zdeňka Lorencová 
ad 1: Značné zlepšení vybavení kostela. 
 Vážím si společenství bratří a sester zásluhou br. faráře. 
ad 2: Vše mně vyhovuje. 
ad 3: Vybírání peněz na příjmový blok a dle možnosti a potřeby sboru 

vypomoci. 
 
Alena Matějková 
ad 1: Snaha o provádění oprav kostela a zařízení, rychlost provedení 

naplánovaných akcí. Rozšíření aktivit sboru. 
ad 2: Při jednání staršovstva rozhodnější jednání členů staršovstva.  
 Rozšířit počet členů sboru na nedělních bohoslužbách. 
ad 3: Vedením pokladny, styk se spořitelnou, úhrady výdajů, odvod příjmů 

na konto. Evidence saláru a darů. 
 
Drahomíra Mlejnková 
ad 1: Že je to živý sbor. 
ad 2:  O žádných změnách neuvažuji. 
ad 3:  Jako úplně nový člen staršovstva si zatím dělám obrázek a jasno, 

o co všechno, jaké množství práce, tady vlastně jde a podle možností 
bych ráda i já něčím přispěla, ale konkrétně zatím nevím. 

 
Vlasta Novotná 
ad 1: Vstřícnosti a otevřenosti ke všem, kteří navštěvují pravidelně náš 

sbor i ke členům jiných církví i bez vyznání. 
ad 2: Zamýšlené akce sboru – více informovanosti v ohláškách. 
ad 3: Podle možností prací ve sboru – kuchyňka, zapisovatelka, příprava 

VP apod. 
 
Petr Šimon 
ad 1: Faráře a jeho rodiny. Členů sboru, kteří pro něj obětavě pracují. 
ad 2: Myslím, že až na maličkosti sbor funguje dobře. 
ad 3:  Řešení technických problémů kostela. Získávání peněz a sponzor-

ských darů pro sbor. A taky co bude potřeba. 
 

Dana Pospíšilová 
ad 1: Možnosti společenství, které mi přináší útěchu i povzbuzení. 
ad 2: Nemám pocit, že by potřeboval radikální změny, funguje na docela 

dobré úrovni a všichni společně se dle svých sil snažíme, aby nám 
zde bylo dobře. 

ad 3: Každý člen dříve nebo později pochopí, že chci-li, aby sbor skutečně 
žil a ne přežíval, obnáší to spoustu práce a úkolů. Ráda budu i já 
pomáhat v rámci svých možností v kuchyni, úklidem, tiskem 
a vánočním bazarem. Zkrátka s tím, co bude v dané situaci třeba. 

 
Jiří Švec 
ad 1: Vzájemné pomoci a porozumění. 
ad 2: Někdy méně změn je lepší než více. 
ad 3: Nadále se podílet na chodu sboru. 
 
Vlasta Ulrichová 
ad 1: Otevřenosti a tolerance. 
ad 2: Ráda bych náš sbor lépe poznala. 
 Máte-li podněty ke změnám, ráda o nich budu s vámi hovořit. 
ad 3: Od května se sestrou Matějkovou přebírám vedení účetnictví. 
 
Ludvík Vaško 
ad 1: Že v dnešní uspěchané době se scházíme na schůzích staršovstva. 
ad 2: S činností a prosperitou sboru jsem spokojen. 
ad 3: Rád přispěji, kde to bude nutné, k vylepšení kostela. 
 
Miloslav Vraspír 
ad 1: Všeho. 
ad 2: Zlepšení informací o všech akcích. 
ad 3: Pomoc při práci na kostele a okolo – s manželkou. 
 
Jaroslava Zástěrová 
ad 1: Klidné a přátelské obecenství všech bratří a sester. 
ad 2: Přála bych si, aby více mladých přišlo mezi nás. Nezbývá, než o to 

prosit. 
ad 3: Roznášet i nadále sborové dopisy a přispívat pohoštěním, bude-li to 

třeba. 
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