Bohoslužby - vždy v 8:30
v říjnu

3. října

v listopadu

10. října
17. října
24. října
7. listopadu

v prosinci

14. listopadu
21. listopadu
28. listopadu
5. prosince
12. prosince
19. prosince
24. prosince
25. prosince
26. prosince

služba:
Hubený
rodinná neděle s obědem
Kadlecová, Zástěrová
Matějková, Zezulová; večeře Páně
Novotná, Filipiová
Bisová, Plecháčková
rodinná neděle s obědem
Pospíšilová, Votavová
Šibravovi
Teplí; 1. adventní; večeře Páně
Vraspírovi
rodinné bohoslužby
Šauerovi
Švecovi, Mlejnkovi
v 16:00; Burešovi
Vaškovi
Hod Boží vánoční; večeře Páně
Šimonovi

Sborová shromáždění
biblické hodiny
mládež

konfirmandi
nedělní škola

náboženství

střední generace
pro všechny
staršovstvo
seniorát

začneme 2. listopadu; potom každé úterý v 16:30
schůzky každou středu v 17:15
1.-3. října – celocírkevní sjezd mládeže Kutná Hora
6. listopadu – seniorátní mládež v Hlinsku
11. prosince – seniorátní vánoční mládež v Telecím
ve středu v 16:45
každou neděli při bohoslužbách
rodinná neděle s obědem: 3. října; 7. listopadu
rodinné bohoslužby: 5. prosince
vánoční slavnost: 19. prosince
1. stupeň: Masarykova: čtvrtek 12:40-13:25
Luka: středa 13:05-14:15 (odjezd do Sádku)
Sádek: středa 13:15-14:00
2. stupeň: kostel v Poličce: úterý 15:30-16:15
angličtina – každé pondělí 15:30-17:00
film Erin Brockovich a rozhovor – vše anglicky
23. listopadu v 19:30 – Daniel Freitinger: Grónsko
17.-22. října – švýcarský farář Josef Beneš v Poličce
10. října v 18:00; 14. listopadu a 12. prosince v 9:30
presbyterní konference – 17. října v Krouně

List evangelického sboru v Poličce

3/2004

Ne vy jste mne vyvolili,
ale já jsem vyvolil vás
a postavil,
abyste šli a ovoce přinesli.
Jan 15, 16a

Shromažďujeme se jako údové církve. Zjišťujeme však, že mnoha lidem
shromáždění církve zevšednělo, pro jiné není dost moderní a přitažlivé, jiní je
opouštějí vůbec. Proto je nutné si znovu připomínat, jak to s církví vlastně je,
ukazovat na základ, z něhož roste, a kdo si to vlastně přeje, aby církev byla a konala
svou práci. Proto je to třeba připomenout, abychom měli jistotu, že stojíme na
pevném základu, ale nebyli pyšní, nýbrž pokorní, ne však skleslí a malomyslní.
Slyšíme jasné slovo Pána Ježíše, hlavy církve: To já jsem vás vyvolil! Není to tedy
naše zásluha, že církev je zde a že k ní patříme. Čím bychom si to také mohli
zasloužit? Ti, kdo pracují v církvi jako kazatelé Slova si to jistě často připomínají. A
ovšem lidé, kteří žijí v blízkosti kazatele a dokonce ho třeba znají od dětství, diví se,
že právě on koná tuto práci. Ptají se co na něm vlastně je! Je na něm toho mnoho,
ale nic není jeho vlastní. Je na něm to, že jej Kristus posílá že jej v rozhodujících
chvílích vede Duch svatý, a že tedy nemá nic, co by nevzal od toho, který jej
povolal a poslal. Ale nemysleme jen na kazatele. Ježíšovo slovo se vztahuje na
každého z nás.
"Já jsem vás vyvolil.." Člověk vliv na Boží vyvolení nemá a také mu nejednou
všelijak uhýbá. Kolika oklikami šel životem například Bohem vyvolený Abraham,
otec všech věřících. Mojžíš se vymlouval u hořícího keře na svou neschopnost.
Kolik proroků se bálo vydat na cestu. Ježíš své učedníky vyvolil z prostých rybářů,
ale i pohrdaných celníků, a povolal Pavla, ač ten nejprve církev pronásledoval. Ano,
nezbývá než říci, že je to tajemství, proč si Bůh koho povolává.
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

Z boží vůle přišla kdysi chvíle, kdy jsme uslyšeli slovo evangelia. Evangelista
Jan zdůrazňuje, že je to právě chvíle, kdy se o nás rozhoduje. Uslyšeli jsme
evangelium. Co s ním učiníme? Nečekejme zázraky, slyšení rozhoduje. Vyvolil nás,
ne my jej. Není to samozřejmá věc, že jsme v církvi.
Pán Ježíš říká dále: "Já jsem vás postavil, abyste šli.“ Ne abychom prožívali
nějakou náladu, vytržení, ale abychom šli, pochodovali podle jeho pokynů vpřed.
Nikdo si nesmí myslet, že to bylo řečeno jen jeho tehdejším učedníkům. Platí to i
dnes nám. Kdybychom tato i jiná slova nevztáhli na sebe, stala by se nám Bible
pohádkou nebo kouskem historie. Na to ji nemáme. Písma k nám mluví a my máme
z toho vyvodit určité důsledky. Tím, že nás Ježíš vyvoluje ke slyšení svého slova,
jsme voláni do práce. Každý máme nějaké obdarování, schopnosti i možnosti, a žeň
je stále hojnější a dělníků málo. Jak pracovat? Hovořit s bližními o daru evangelia,
pozvat, přivést, vysvětlovat, s láskou pomáhat a bez přestání se modlit. Nikoho
neponižovat a nesoudit. Nikoho neodstrkovat a předem nevylučovat. Radovat se v
Pánu. Naše mírnost buď známa všem lidem, vždyť pán je blízko.
Jarmil Feltl

Srdečně zveme Vás všechny do společenství sboru

Zveme každého z Vás, Vás větší i Vás menší, Vás starší i Vás mladší. K čemu?
V prvé řadě k bohoslužbám. Nedělní shromáždění má ústřední místo ve
sborovém životě. Už od pradávna. A to si představte, že první křesťané se
k bohoslužbám nescházeli jednou týdně, tak jako my, ale každý den.
Bohoslužby nejsou jenom pro některé, k našim bohoslužbám je zván každý.
Vždy je tu něco pro ty velké a něco pro ty malé, něco pro ty starší a něco pro ty
mladší. Při bohoslužbách má každý z nás své místo.
A další shromáždění?
Určitě Vám doporučuji biblické hodiny. Je to dobrá příležitost v milém
společenství poznávat bibli, diskutovat o tom, jak to tehdy bibličtí svědkové
mysleli a především, co to znamená pro nás. K biblickým se budeme scházet
stejně jako loni v úterý navečer. Začneme od začátku listopadu.
S těmi mladšími už se těším na setkávání při náboženství. Baví mne společné
písničky, povídání i hry. Co nejvíc? No, to je asi každou hodinu jiné. Někdy to a
někdy ono.
Letos se scházejí také konfirmandi. Je jich pěkná skupinka – devět mladých
mužů a slečen. S konfirmandy jsme si pěkně užili společné soustředění
v Daňkovicích. Učili jsme se, zpívali, vařili i jedli. Bylo to přima.

A mládež? Ta se bude určitě scházet taky. Ve středu navečer, hned po
schůzkách konfirmandů. Prý pro nás možná časem připraví nějaké překvapení.
Jste angličtináři? Nebo byste chtěli být? Máte-li chuť oprášit angličtinu,
můžete se přijít podívat do naší skupiny mírných začátečníků. Schází se každé
pondělí. Pro ty, kdo mluví plynně, máme také nabídku – 12. října promítneme film
Erin Brockovich a pak o něm podiskutujeme – vše v angličtině.
Že Vás angličtina neláká a přece byste rádi nějaké pěkné povídání? Pak Vás
zvu na setkání s farářem a literátem Josefem Benešem ze Švýcarska. Našim
hostem bude od 17. do 22. října. Pozvali jsme ho, aby přednášel na školách, ale
určitě mu zbude čas také na setkávání ve sboru. Bližší informace Vám oznámíme
v ohláškách při bohoslužbách.

Dovoz na bohoslužby
Jak víte, nabízíme službu dovozu na bohoslužby. Nabídka platí pro každého, pro
koho je obtížné do kostela na bohoslužby dojít.
Stačí, když se v sobotu večer podíváte do rozpisu řidičů a zatelefonujete tomu
(té), kdo má druhý den službu.
Jsme rádi, že slavíte bohoslužby s námi. Rádi vás na bohoslužby dovezeme.
Rozpis řidičů
3.10.
Marie Staňková
10.10.
Petr Šimon
17.10.
Jiří Teplý
24.10.
Pavel Bureš
7.11.
Marie Staňková
14.11.
René Vraspír
21.11.
Jan Dus
28.11.
Petr Šimon
5.12.
Marie Staňková
12.12.
Jiří Teplý
Telefon - řidiči
Pavel Bureš
Jan Dus
Marie Staňková
Petr Šimon
Jiří Teplý
René Vraspír
Pravidelní cestující
Marta Petrásová
Eva Dvořáková

19.12.
24.12.
25.12.
26.12.
1.1.
2.1.
9.1.
16.1.
23.1.
30.1.

Pavel Bureš
René Vraspír
Jan Dus
Petr Šimon
Jiří Teplý
Pavel Bureš
René Vraspír
Petr Šimon
Jan Dus
Jiří Teplý

737-638-299
461-724-050; 776-897-889
461-724-235
461-722-319; 603-434-120
461-724-712; 736-752-627
461-721-798
461-728-116 (Korouhev 232)
461-724-133 (Jiráskova 695)

