
Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v březnu   6. března  Vraspírovi; VP 
   13. března  Šauerovi; sborové shromáždění 
    20. března  Švecovi, Mlejnkovi; VP; rod. s obědem 
   25. března  17:00 Velký pátek; VP - Burešovi  
   27. března  Boží hod velikonoční; VP - Vaškovi 
   28. března  Šimonovi – pondělí velikonoční 
v dubnu 3 . dubna  Bartošovi; rodinná bez oběda 
 10. dubna  Feltlovi 
 17. dubna  10:00 společný sborový den v Borové 

bohoslužby v Poličce nejsou 
 24. dubna  Hubený; VP 
v květnu 1. května  Kadlecová, Zástěrová; rodinná s obědem
 5. května  17:00 Nanebevstoupení 

Matějková, Zezulová 
 8. května  Novotná, Filipiová 
 15. května  Svatodušní neděle; VP 

Bisová, Plecháčková 
 16. května  ekumenické bohoslužby 
 22. května  Pospíšilová, Votavová; konfirmace 
 29. května  Šibravová, Slámová 
 
Sborová shromáždění 
biblické hodiny  každé úterý v 16:30 – hovoříme o Janově evangeliu 
mládež schůzky každou středu v 17:15 

12. března – Krucemburk (seniorátní mládež) 
21. května - Proseč (seniorátní mládež) 

konfirmandi ve středu v 16:45 
29.-30. dubna – soustředění v Daňkovicích 

nedělní škola každou neděli při bohoslužbách 
rodinné neděle: 20. března (s obědem); 3. dubna;  
  1. května (s obědem); 12. června (s výletem) 

pěvecký sboreček vždy 1. a 3. neděli v měsíci:   

List evangelického sboru v Poličce            1/2005 

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero 
jeruzalémská, propukni v hlahol.  
Hle, přichází k tobě tvůj král, 
spravedlivý a zachráněný,  
pokořený, jede na oslu, 
na oslátku, osličím mláděti. 

Zachariáš 9,9 
  

Ježíš je skutečně král. Ten hold, který mu vzdávají zástupy s palmovými 
ratolestmi v rukou, mu právem náleží. Jeho království však nemá obdoby 
v žádném mocenském útvaru, který z dějin známe. Když král Ježíš vyjíždí ke své 
korunovaci na oslici, už tím, že vybral právě tento dopravní prostředek a ne 
jiný, dává najevo, jaké povahy je jeho kralování. Ne, on nevládne ocelovou 
pěstí ani fyzickou silou. Neřinčí znaky své moci, neohlušuje a neoslňuje, 
naopak žádá otevřený rozum a vnímavé srdce. Žádá naši pozornost. A teprve 
když ztichneme, když se zastavíme, když se zaposloucháme do jeho hlasu, pak 
snad uslyšíme, co nám vzkazuje. Kterou cestou se máme dát a kudy cesta určitě 
nevede. Pak se dovíme, čemu Hospodin žehná. Čemu skutečně patří 
budoucnost, i když se to tak na první pohled třeba vůbec nejeví.  

Osel, na kterého Ježíš vsedne, jej zařazuje mezi ty lidi, kteří jezdí tuctovými 
dopravními prostředky a jejichž starosti jsou starosti všedního dne. U proroka 
Zachariáše je ten zaslíbený král ohlášen jako král zachráněný. Tedy jako ten, 
který prošel něčím zlým, hrozným, a byl z toho zachráněn. Král Ježíš toho tak 
mnoho prožil, dobře zná, co je lidská bolest, soužení, úzkost, ponížení. Nic 
lidského mu nebylo cizí, dokonce ani ta smrt ne. Prožil onu bezmoc, kde žádný 
člověk, ani král, nezmůže nic. Kde může být jen vysvobozen, zachráněn. – 
A tento Ježíš je král. Právě když jsme bezmocní, jeho moc nás tiše obestírá. 
Když nás vše kolem drtí, když se nám hroutí naše plány, on je tady, aby 
potvrdil, že je král a že právě v naší ubohosti přichází ke slovu jeho sláva. 
 

 

náboženství 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 

střední generace angličtina – každé pondělí 15:30-17:00 
pro všechny 17. dubna -  společný sborový den v Borové 
staršovstvo po bohoslužbách - 13. února; 13. března 
seniorát 24. dubna – presbyterní konference (Jimramov) 

 
 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



Co jsme udělali a co nás čeká 
Sestry a bratři, na začátku každého roku Vás informujeme o hospodaření 
sboru v předchozím roce, především o stavebních pracech a opravách. 
Letos však chceme začít poděkováním. Děkujeme všem Vám, kdo 
pamatujete na sbor také při sestavování svého rodinného rozpočtu. 
Děkujeme všem Vám, kdo považujete sbor za svůj domov a tak na sebe 
berete také starost o sborové hospodaření. Díky zájmu mnohých z Vás se 
nám podařilo ve sboru hodně dokázat. 

V oblasti stavební byly našimi hlavními úkoly v loňském roce 
rekonstrukce sociálního zařízení v kostele a nátěry dveří. Jsme rádi, že se 
nám podařilo zvládnout tyto opravy dříve, než se konal letní tábor 
s Američany. Hodně jsme se však již loni soustředili na největší úkol 
letošního roku, kdy musíme vyměnit střešní krytinu na kostele. (Náklady 
odhadujeme na 600.000,- Kč.) A tak jsme již loni vybírali vhodný materiál, 
hledali možné sponzory a také otevřeli sbírku v našem sboru. Již v prvních 
dnech letošního roku jsme vyhlásili výběrové řízení a oslovili řadu místních 
firem se žádostí, aby se jej zúčastnily. Výsledek výběrového řízení budeme 
znát začátkem března. Informovat Vás o něm budeme na sborovém 
shromáždění 13. března – srdečně Vás na něj zveme. Toto sborové 
shromáždění bude rozhodovat o sborovém rozpočtu pro rok 2005. 
 
Šance 2007 
Stejně jako loni Vás i letos prosíme, abyste byli tak laskavi a pomohli nám 
při sestavování rozpočtu a plánování sborových aktivit na letošní rok. 
Velkou pomocí nám bude, když každý dospělý, který je členem našeho 
sboru, vyplní přiložený lístek a odevzdá jej do 6. března do dřevěné kasičky 
v kostele nebo pošle na adresu sboru. Díky Vašim odpovědím budeme 
vědět, s jakou částkou můžeme letos při sestavování rozpočtu počítat 
a o jakou pomoc můžeme koho z Vás požádat.  

Vážíme si toho, že loni odpovědělo tolik z Vás pozitivně na Šanci 2007. 
Zvlášť teď, kdy se chystáme na nákladnou opravu střechy, je to pro nás 
velká podpora. Pro letošní rok doporučuje staršovstvo členům našeho sboru, 
aby věnovali salár ve výši 3% svého čistého ročního příjmu. Můžete-li, 
prosíme, abyste salár platili po částech a první příspěvek odeslali již během 
jara. Pokud se rozhodnete platit příspěvky bankovním převodem, 
nezapomeňte, prosíme, uvést svůj variabilní symbol (rádi Vám jej sdělíme). 
Doporučujeme Vám, abyste salár platili po částech každý měsíc trvalým 
převodem z účtu. 
 
 

Děkujeme všem, kdo jste v letošním roce přispěli sboru 
 

Zde je přehled dárců a jejich darů 
výše 
saláru 

do 
100 

do 
500 

do 
1000 

do 
2000 

do 
4000 

do 
6000 

do 
8000 

do 
10000 

nad 
10000 

počet 
dárců 

1       46 59 84 30 4 4 2 2 

 

 
Znovu tábor s Američany – 30. července - 7. srpna 
Určitě ještě pamatujete, jak skvělý tábor pro nás připravili Američané 
z Oklahomy. Letos přijedou znovu. Našimi hosty budou od 30.7. do 7.8. 
Tábor sám se bude konat od pondělka 1. srpna do pátku 5. srpna. Již teď se 
schází v našem sboru skupina, která spolu s Američany připravuje podobný 
program jako loni. Prosíme ty z Vás, kdo jste ochotni pomoci s ubytováním 
Američanů nebo je můžete pozvat na večeři, abyste nám dali vědět.  
 
Dovoz na bohoslužby 
Rozpis řidičů 

 6.3. Marie Staňková   5.5. Jan Dus
13.3.   Jan Dus 8.5. Petr Šimon
20.3. Jiří Teplý 15.5. Jiří Teplý 
25.3. René Vraspír 16.5. Jan Dus 
27.3.   Pavel Bureš 22.5. René Vraspír
28.3. Petr Šimon 29.5. Pavel Bureš 
3.4.   Marie Staňková 5.6. Petr Šimon 

10.4. Jiří Teplý 12.6. Marie Staňková 
17.4.   René Vraspír 19.6. Jiří Teplý 
24.4.  Pavel Bureš 26.6. Jan Dus 
1.5.   Marie Staňková 3.7. René Vraspír

 

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) 
 


	Jarmil Feltl Jan Dus

