
 

Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v červnu  5. června  Teplí   
  12. června  Vraspírovi; večeře Páně;  

senior. rodinná neděle Svratouch 
  19. června  Šauerovi 
  26. června  Švecovi, Mlejnkovi 
v červenci 3 . července  Burešovi  
 6 . července  17 hod. – Husovská slavnost v Liboháji 
 10. července  Vaškovi 
 17. července  Šimonovi 
 24. července  Bartošovi 
 31. července  bohosl. v 17:00, Feltlovi; večeře Páně 
v srpnu 7. srpna  Hubený  
 14. srpna  Kadlecová, Zástěrová; večeře Páně  
 21. srpna  Matějková, Zezulová   
 28. srpna  Novotná, Filipiová   
v září 4. září  Bisová, Plecháčková; víkend v  Laubusch
 11. září  Pospíšilová, Votavová;  

rodinná neděle s obědem, večeře Páně 
 18. září  Šibravová, Slámová 
 25. září  Teplí   
 
 
Sborová shromáždění 
biblické hodiny  přes léto se nescházíme, ohlásíme se opět na podzim 
mládež 10. června od 19 hod. – nocování mládeže v kostele 

(večer povídání, promítání a her) 
17. září – seniorátní mládež v Poličce (je na nás, 
abychom připravili program pro hosty ze seniorátu) 
30.9. – 2.10. – sjezd mládeže Žďár nad Sázavou 

nedělní škola každou neděli při bohoslužbách – prázdninová nedělní 
škola se zábavným programem i v červenci a srpnu 

11. června od 19 hod. - nocování nedělky v kostele 
12. června v 9:00 Svratouch – seniorát. rodinná neděle
rodinná neděle (s obědem): 11. září 

pěvecký sboreček 5. a 19. června; 11. a 25. září 
náboženství letošní výuku náboženství ukončíme 19. června 
další program 14. června v 18 hod. – večer s Bernardem Martinem 

(opékání a povídání) – setkání se švýcarským farářem, 
pro něhož je Česko druhá vlast (pro všechny generace) 

staršovstvo 5. června po bohoslužbách; dále dle dohody 
 

List evangelického sboru v Poličce             2/2005 

Učiním z vás rybáře lidí. 
Matouš 4,19 

 
Všechno to začalo tak, že Ježíš povolal několik lidí, aby ho následovali. Tak se hned 
z kraje ukázalo, jak bude jeho zvěstovatelská služba vypadat.Nezabýval se tedy 
programy, které by ovlivnily zástupy, ale lidmi, které by zástupy následovaly. 
Možná to trochu zarazí, když si uvědomíme, že Ježíš už tyto lidi shromažďoval dřív, 
než se zvěstováním evangelia začal, ba dokonce dřív, než vůbec poprvé kázal na 
veřejnosti. Jeho metodou, jak získat svět, byli lidé. 

Jak se dalo čekat, měly tyto první kroky k získání lidí malý, nebo vůbec žádný 
okamžitý dopad v soudobém náboženském životě, ale na tom nezáleželo. Později se 
přece ukázalo, že těchto pár prvních obrácených našeho Pána bylo určeno k tomu, 
aby se z nich stali vůdci jeho církve, která půjde s evangeliem do celého světa. 

Jedna věc nás, pokud jde o tyto lidi, dovede ještě kousek dál – totiž to, že na nás 
zpočátku nedělají dojem lidí nějak zvlášť důležitých. Nikdo z nich nezaujímal žádné 
významnější místo v synagoze, ani nepatřil mezi levítské kněžstvo. Většinou to byli 
obyčejní pracující lidé a jediné, co se kdy ve svém oboru učili, byly pravděpodobně 
základní znalosti potřebné pro jejich povolání. Někteří z nich snad pocházeli 
z poněkud zámožnějších rodin, například synové Zebedeovi, ale o žádném z nich 
nemůžeme říci, že by byl bohatý. Neměli žádné akademické tituly v soudobých 
uměních a filozofii. Jejich formální vzdělání zřejmě sestávalo jen z toho, co se 
naučili v synagogách. Ať už to bereme podle kteréhokoliv měřítka, dostáváme 
obrázek skupiny takových trochu otrhaných lidiček. Člověk by se skoro divil, jak si 
je Ježíš vůbec mohl použít. Byli prudcí, vznětliví, urážliví, měli skoro všechny 
předsudky svého okolí. A přece Ježíš viděl v těchto obyčejných lidech možné 
budoucí vůdce pro své království. Skutečně byli „neučení a prostí“ podle měřítek 
světa (Sk 4,13), ale byli učenliví. I když se často mýlili v úsudcích a jen pomaličku 
si osvojovali duchovní pravdy, byli to lidé čestní, ochotní přiznat, že něco potřebují. 
Snad měli trapné způsoby a omezené schopnosti, ale měli určitě velká srdce. 
A možná nejdůležitější byla jejich upřímná touha po Bohu a skutečném životě 
s ním. Ježíš si může použít každého, kdo se použít nechá.   (JF) 

 
 
 Jarmil Feltl Jan Dus  
 kurátor farář  
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Tábor s Američany - podruhé 
Jste ubytovatelé, hostitelé nebo Vás jen zajímá program letošního tábora 
s Američany? Američané budou našimi hosty od soboty 30. července do neděle 
7. srpna. Další dva dny stráví prohlídkou Prahy. Zde je naše nabídka: 
Pro děti: Program pro děti bude připraven od pondělka 1.8. do pátku 5.8. vždy od 

9 do 14 hodin. Pokud jste se ještě nepřihlásili, zaběhněte hned teď na 
Informační centrum – už je téměř pozdě! 

Pro všechny členy sboru: Zveme Vás k bohoslužbám s Američany v neděli 31. 7. 
v 17 hodin (pozor!!) a 7.8. v 8:30. Jste zváni na večeři ve sboru 31.7. v 18 
hodin. Můžete se k nám přidat při odpoledních výletech: 1.8.: Dráteníčky, 
Milovy, večeře na Blatinách; 3.8. Pernštejn; 6.8. celodenní – Letohrad, 
Kunvald, Doudleby.  (Na výlety pojedeme autobusem, místa jsou omezena.) 

  S Američany se rozloučíme společným obědem v neděli 7. srpna. 
Chcete-li se k nám přidat, dejte mi vědět, abych s Vámi počítal při 
objednávání restaurace.  (Tento oběd si hradí každý sám.) 

Pro ubytovatele, hostitele, dobrovolníky: I pro Vás platí předchozí nabídka. 
Navíc Vám rádi poděkujeme v pátek 5. srpna odpoledne při společném 
posezení na sborové zahradě.  (Začneme asi ve 14:30, můžete přijít i kdykoli 
později.)  (JD) 

 
Navštivte s námi Laubusch a Schwarzkollm… 

… první víkend v září (2.-4.9.) 
Loni v září jsme hostili skupinu dětí a mládeže ze sborů v Laubusch 
a Schwarzkollm v Německu (okolí Hoyerswerdy). Už tehdy při své návštěvě 
zmínili, že letos pozvou oni nás. Své slovo dodrželi: Jsme zváni – rodiče s dětmi 
i mládež na návštěvu sborů Laubusch a Schwarzkollm 2.-4. září. Je to samozřejmě 
ideální příležitost pro němčináře, s angličtinou se však určitě také neztratíte. A Vy 
ostatní můžete vyzkoušet, jak v této původně slovanské oblasti ještě ovládají 
Lužickou Srbštinu. 

Do Německa pojedeme osobními auty. Zvu, aby se hlásili i ti, kdo možnost 
vlastní dopravy nemají. Současně uvítám nabídku těch z Vás, kdo budou ochotni 
nabídnout ve svém autě místo dalším cestujícím. (V takovém případě bude 
příspěvek na cestu 1,- Kč na osobu a kilometr).  

Předběžně plánuji, že z Poličky vyrazíme v pátek 2.9. ve 14 hodin. (Cesta trvá 
5-6 hodin.) Zpět se vrátíme v neděli 4.9. večer. Ubytovaní budeme ve sborovém 
domě ve vesnici Schwarzkollm, někteří možná v rodinách. Náklady na ubytování 
hradí naši němečtí hostitelé, našim úkolem bude přivézt si potraviny na celý 
víkend. (Obdobně jsme postupovali při jejich loňské návštěvě u nás.) Finanční 
náklady budou tedy poměrně nízké: cena za cestu + potraviny. 

 Prosím Vás všechny, kdo s námi budete chtít v září jet nebo o tom alespoň 
trošičku uvažujete, abyste mi dali ihned vědět. Němečtí hostitelé mne prosí, abych 
jim první odhady počtu našich „cestovatelů“ nahlásil již 15. června.  (JD) 

Telefon 
Nerozpakujte se mi telefonovat kterýkoli den mezi 8:00 a 20:00. 

Potřebujete-li se mnou mluvit, nerozpakujte se mi zavolat na pevnou linku nebo na 
mobil (461-724-050; 776-897-889). Prosím, abyste mi dali vědět vždy v případě, 
kdy někoho z Vašich blízkých odvezou do nemocnice. Jsem také rád, když mi 
sdělíte, že stojíte o mou návštěvu. Můžete volat kdykoli včetně víkendů, prosím 
však, abyste mi netelefonovali před osmou ráno a po osmé večer. - To jsou chvíle, 
kdy potřebuji být s rodinou. (V naléhavé situaci volejte samozřejmě i v noci.) 

Nebojte se nechat vzkaz na záznamníku. Nezvedám-li telefon, znamená to, že 
s Vámi v tu chvíli nemohu mluvit (např. učím děti, mám důležitý rozhovor, jsem 
mimo kancelář). Velmi mi pomůže, když mi necháte vzkaz na záznamníku. 
Záznamníky jsou na obou telefonních číslech. Váš vzkaz najdu okamžitě, jakmile 
zapnu telefon. Hned Vám zavolám zpět.  

E-mail. Svůj vzkaz mi můžete také poslat e-mailem na adresu 
jan.dus@evangnet.cz   A ještě jedna prosba: Máte-li e-mail, pošlete mi, prosím, 
svou adresu. Občas ode mne dostanete kratičkou informaci o dění ve sboru. (JD) 
 
Dovoz na bohoslužby 
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. (JD) 
 

Rozpis řidičů 
 5.6. Petr Šimon   7.8. René Vraspír

12.6.  Marie Staňková 14.8. Jiří Teplý 
19.6. Jiří Teplý 21.8. Pavel Bureš 
26.6. Pavel Bureš 28.8. Petr Šimon 
3.7. René Vraspír 4.9. René Vraspír 

10.7.  Petr Šimon 11.9. Marie Staňková 
17.7.  Jan Dus 18.9. Jiří Teplý 
24.7.    Marie Staňková 25.9. Jan Dus
31.7.   Jan Dus 2.10. 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)
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