
 Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v prosinci   5. prosince  Vraspírovi; rodinné bohoslužby; VP 
   12. prosince  Šauerovi; večeře Páně 
   19. prosince  Švecovi, Mlejnkovi; vánoční slavnost 
   24. prosince  v 16:00; Burešovi; večeře Páně 
   25. prosince  Vaškovi; Hod Boží vánoční; VP 
   26. prosince  Šimonovi 
v lednu 1. ledna  Bartošovi; novoroční; večeře Páně 
 2. ledna  Feltlovi 
 9. ledna  Hubený 
 16. ledna  Kadlecová, Zástěrová 
 23. ledna  Matějková, Zezulová  
 30. ledna  Novotná, Filipiová  
v únoru   6. února  Bisová, Plecháčková; rodinná 
   13. února  Pospíšilová, Votavová; 1. postní; VP 
   20. února  Šibravovi; večeře Páně 
   27. února  Teplí; večeře Páně 
 
Sborová shromáždění 
biblické hodiny  každé úterý v 16:30 – hovoříme o Janově evangeliu 
mládež schůzky každou středu v 17:15 

11. prosince v 16 hod. - sen. vánoční mládež - Telecí 
26.-28. prosince – zimní výjezd 
12. února – seniorátní mládež 

konfirmandi ve středu v 16:45 
14.-15. ledna – soustředění v Daňkovicích 

nedělní škola každou neděli při bohoslužbách 
rodinné bohoslužby: 5. prosince 
vánoční slavnost: 19. prosince 
víkend rodin na hájence: 22.-23. ledna 
rodinná neděle s obědem: 6. února 

pěvecký sboreček vždy 1. a 3. neděli v měsíci: 5.12.; 2.+16.1.; 6.+20.2. 
náboženství 1. stupeň: Masarykova: čtvrtek 12:40-13:25 
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I vznikla mezi nimi hádka o to, 
kdo by z nich byl největší. 

Kralický překlad 
Přišlo jim na mysl, kdo z nich 
je asi největší. 

Ekumenický překlad 
Lukáš 9,46 

 
Jak dobře tento výrok známe! Jakmile se lidé sejdou, není možné, aby si jeden druhého 
nevšímal, nepozoroval ho, neposuzoval. Tak vzniká již v samém zárodku křesťanského 
společenství neviditelný, nevědomý, avšak o to nebezpečnější zdroj rozkolu. Mezi 
učedníky vzklíčila myšlenka. Už to stačí, aby bylo společenství narušeno. Proto je 
důležité, aby mělo křesťanské společenství tohoto nepřítele na zřeteli a nepustilo ho ke 
slovu. Od chvíle kdy se setkává člověk s člověkem, usiluje o to, aby zaujal bojové 
postavení vůči druhému a udržel si nad ním vrch. Tu jsou slabí a tu silní, ten, kdo je 
slabý, chápe se práva slabšího a používá ho proti silnějšímu. Tu jsou intelektuálové 
a prostí, přístupní a nepřístupní, zbožní i méně zbožní. Lidé společenští i lidé uzavření. 
Každý z nich zaujímá určitou pozici. Sotva by se našel člověk, který by si instinktivně 
v obecenství nebudoval pozici, na níž by pevně stál a hájil se, jíž by nebyl ochoten 
nikomu přenechat a kde by úporně zápasil o sebeuplatnění. To vše se může projevovat 
nejrůznějším způsobem, ale jde o to, aby si církev uvědomila, že zcela určitě se někde 
zde právě zrodila myšlenka „kdo z nich je asi největší“. To je boj přirozeného člověka 
o sebeuplatnění. Ten se vyznačuje tím, že se s druhým porovnává, jej kritizuje a soudí. 
Sebeospravedlňování a soud nad druhými patří k sobě právě tak, jako k sobě patří 
ospravedlnění z milosti a služba. 

„Kdo drží svůj jazyk na uzdě, ten ovládá tělo i duši“ čteme ve druhém verši třetí 
kapitoly Jakubovy epištoly. Kde člověk od začátku cvičí svůj jazyk ke kázni, tam 
dochází k vzácnému objevu. Najednou člověk přestane druhého soustavně porovnávat, 
   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 

střední generace angličtina – každé pondělí 15:30-17:00 
anglický klub – 7.12. ve 20 hodin  

pro všechny 19.12. v 17 hod. – živý vánoční obraz se zpěvem 
staršovstvo po bohoslužbách - 5. prosince, 9. ledna a 13. února 

kritizovat  a soudit,  přestane  mu  vykazovat  určité  místo,  z  něhož  by se dal  ovládat. 
 
 
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
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Přestává mu činit násilí a ponechá mu svobodu, jako mu jí nechává i Bůh. Pohled na 
bratra se začne rozšiřovat. Zjistí, že Bůh jej učinil jinakým, než jakým bych jej učinil já. 
Pán Bůh mi jej dává jako bratra ne proto, abych nad ním vládnul, ale abych nad ním 
spatřoval Boha jako Tvůrce. Ve své svobodě mi tento bratr bude nyní k radosti, zatímco 
dříve mi působil starost a problémy. Pán Bůh si nepřeje, abych druhého přetvářel tak, 
jak se mně samému za dobré jeví, ale abych jej přijímal v jeho svobodě tak, jak jej Pán 
Bůh stvořil k obrazu svému. V křesťanském společenství jde o to, že každý jednotlivec, 
a to i ten nejchatrnější, je článkem řetězu. Je-li každý článek v řetězu pevně zasazen, 
celý řetěz je neroztržitelný. Obecenství, ve kterém jsou zdánlivě neužiteční členové jako 
samostatné články řetězu, muže být přivedeno k rozpadu. Každé křesťanské 
společenství si může být vědomo toho, že silní potřebují slabé, právě tak jako ti slabí se 
neobejdou bez silných. V křesťanském společenství musí tedy vládnout ospravedlnění 
z milosti a služba, nikoliv sebeospravedlnění a znásilňování druhého. Kdo jednou 
v životě zakusil Boží slitování, tomu půjde o to, aby sloužil.  

Jarmil Feltl 
 
 

Co pro Vás připravujeme v adventu a o vánocích 
V době přípravy na vánoce i v době vánoční pro Vás připravujeme řadu shromáždění 
a setkání. Jejich podrobný rozpis najdete na zadní straně tohoto dopisu. Zde se zmíním 
alespoň o těch mimořádných: 
 
Adventní koncerty – 5. prosince v 15:00; 17. prosince v 19:00 
V našem kostele budeme hostit koncert ZUŠ Bohuslava Martinů v neděli 5. prosince 
v 15 hodin a vánoční benefiční koncert sdružení Kamínek v pátek 17. prosince 
v 19. hodin. Srdečně zveme. 
 
Dětská vánoční slavnost – 19. prosince v 8:30 
I letos si děti pro nás připravují program. Tentokrát jej s nimi nacvičuje Štěpánka 
Veselková. Přijďte se podívat na naši vánoční slavnost. 
 
Živý obraz – 19. prosince 17-18 hodin 
Stejně jako loni chceme i letos nabídnout Poličce živý vánoční obraz. Zveme Vás, abyste 
přišli s námi zpívat vánoční písně nebo si jen poslechnout a podívat se. Vánoční obraz 
bude k vidění a ke slyšení čtvrtou adventní neděli, 19. prosince, od 17 do 18 hodin na 
schodech našeho kostela. 
 
Víkend rodin na hájence – 22.-23.ledna 
Zveme všechny rodiče s dětmi, aby společně s námi vyrazili na sobotu a neděli na 
hájenku na Maděru (Telecí). Co s sebou? Spacáky, lyže, boby, sáně, dobrou náladu. 
Potraviny nakoupíme společně. Záloha na pobyt a jídlo: 150,- Kč na dítě, 250,- Kč na 
dospělého. Hlaste se co nejdříve (do 15. ledna) Zdeně Šimonové.  

 

Sbírka na střechu kostela 
Na jaře budeme nuceni vyměnit střešní krytinu našeho kostela. Na mnoha místech 
zatéká střechou natolik, že hrozí poškození střešní vazby. Náklady na výměnu 
odhadujeme na 500.000,- Kč. Staršovstvo proto vyhlašuje sbírku na střechu kostela. 
Přispět můžete v presbyterně kteroukoli neděli před bohoslužbami nebo po nich. Peníze 
můžete zaslat také převodem na účet (1282823359/0800). V tom případě nám zavolejte 
předem, sdělíme Vám Váš variabilní symbol. Děkujeme.  
 
Vysluhování večeře Páně v domácnostech 
Je pro Vás nemožné zúčastnit se bohoslužeb? Pozvěte nás. Rád přijdu s jedním nebo 
dvěma členy sboru, společně uspořádáme krátkou pobožnost s vysluhováním večeře 
Páně přímo u Vás doma. Zavolejte mi předem, stojíte-li o tuto službu během vánoc 
či kdykoli jindy.  
 
Dovoz na bohoslužby 
Tato nabídka je otevřená každému, nejen pravidelným účastníkům bohoslužeb. Zvlášť 
teď, v době adventní a vánoční, zveme ty z Vás, pro něž je obtížné do kostela dojít, 
abyste nám zavolali (461-725-040) a domluvili si dovoz. 
 

Rozpis řidičů 
 5.12. Marie Staňková   23.1. Jan Dus

12.12. Jiří Teplý 30.1. Jiří Teplý 
19.12. Pavel Bureš 6.2. Marie Staňková 
24.12.   René Vraspír 13.2. Pavel Bureš 
25.12. Jan Dus 20.2. René Vraspír 
26.12. Petr Šimon 27.2. Petr Šimon 

1.1. Jiří Teplý 6.3. Marie Staňková 
2.1.   Pavel Bureš 13.3. Jan Dus 
9.1.   René Vraspír 20.3. Jiří Teplý 

16.1. Petr Šimon 27.3. Pavel Bureš 
 

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)

Těším se na setkání s Vámi, J.D. 


