
Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v říjnu  2. října  Vraspírovi; díkčinění; večeře Páně 
  9. října  Šauerovi 
  16. října  Švecovi, Mlejnkovi; rodinné bohoslužby 

+ promítání fotek a videa z tábora 
  23. října  Burešovi  

+ rozhovor s manželi Proskovými 
  30. října  Vaškovi 
v listopadu 6. listopadu  Šimonovi; rodinná neděle s obědem 
 13. listopadu  Bartošovi 
 20. listopadu  Feltlovi 
 27. listopadu  Hubený; 1. adventní, večeře Páně 
v prosinci 4. prosince  Zástěrová, Doležalová 

rodinné bohoslužby 
 11. prosince  Matějková, Zezulová  
 18. prosince  Novotná, Filipiová; vánoční slavnost 
 24. prosince  v 16 hodin; Bisová, Plecháčková 
 25. prosince  Pospíšilová, Votavová 

Hod Boží vánoční; večeře Páně 
 
 
 
Sborová shromáždění 
biblické hodiny  začneme v úterý 8. listopadu v 15:30 (dále dle dohody) 

mládež pravidelné schůzky v neděli ve 14 hodin 
30.9.-2.10 – sjezd mládeže ve Žďáru nad Sázavou  
21.10. – nocování mládežníků v kostele 
10. prosince – seniorátní vánoční mládež v Jimramově 

nedělní škola každou neděli při bohoslužbách 
rodinná neděle s obědem: 6. listopadu 
rodinné bohoslužby: 16. října; 4. prosince 
nocování: 1. stupeň 15.10.; 2. stupeň 22.10. 
vánoční slavnost: 18. prosince 

pěvecký sboreček 16. října po bohoslužbách 

List evangelického sboru v Poličce             3/2005 

Chceš být zdráv? 
Jan 5,1-18 

 
„Chceš být zdráv?“ Tak ptá se Ježíš nemocného a my dost dobře nechápeme 

smysl otázky. Vždyť – kdo by nechtěl být zdráv? Ten člověk je nemocný už třicet 
osm let. Točí se v jakémsi bludném kruhu naděje a zklamání: ta naděje, když se 
voda v rybníce začne vířit; to zklamání, když jej druzí předběhnou. Snad mu 
rozumíme: Kolikrát jsme chtěli něco ve svém životě změnit, začít cosi dělat jinak, 
s vervou jsme se do toho pustili, ale pak elán opadl, zvítězil pocit, že to 
nezvládneme. Se svěšenou hlavou jsme se vrátili zase zpátky. Pokoušeli jsme se 
tolikrát, že už nemá smysl se snažit. Vymlouváme se na okolnosti, vymlouváme se 
na ty druhé. – Ti druzí za to mohou, jsou tak draví, vždycky mne předběhnou… 

Nemoc, kterou ten člověk trpí, znamená v doslovném překladu slabost. Ne pouze 
slabost těla; může to být také slabost ducha, slabost vůle. Možná sem směřuje 
Ježíšova otázka: „Chceš být zdráv?“ – Skutečně toužíš po zdraví? Nebo se ti tvůj 
stav stal dobrou výmluvou pro to, abys nemusel nic dělat? - Všimněme si, 
že nemocný na Ježíšovu otázku, zda touží po zdraví, vůbec neodpovídá. Místo toho 
jen líčí, jak ti druzí tu nejsou, aby mu pomohli; jak ti druzí uspějí a on ne. 

Ten člověk se v průběhu let ve své nemoci zabydlel. Snad ani neví, jestli ještě 
chce změnu. Vždyť změna přináší nejistotu, vychýlení ze stability zvyku. - Zrovna 
jako on potřebujeme také my postrčit. Ta otázka: „Chceš být zdráv?“ je tu také pro 
nás. Je to Boží nabídka. – Vzpomeň na tu dobu, kdy jsi ještě toužil běhat. Vzpomeň 
na tu dobu, kdy jsi ještě toužil, aby tvůj život měl hlubší smysl; kdy jsi ještě toužil 
po laskavých a pravdivých vztazích s druhými; kdy jsi chtěl šířit radost. Takové 
touhy od sebe nemusíš odhánět. Řekni, chceš být zdráv?  

Ježíš se svou otázkou nenaléhá. Nečeká, až nemocný odpoví „ano, chci být 
zdravý“. Naopak, Ježíš nemocného přijímá i s  jeho slabostí a dává mu zdraví. 
Ježíš nás přijímá i s naší slaboučkou vírou, která neví, jestli si Boží ozdravný zásah 
vlastně přeje, nebo nepřeje; jestli je větší její touha po zdraví, nebo strach 
ze změny. 
 

náboženství 1. stupeň: Masarykova: úterý 13:35-14:20 
    Sádek: středa 13:00-13:45 
2. stupeň v kostele: úterý 17:15-18:00 

další program 12. října v 17 hodin – večer s Josefem Benešem 
23. října po bohoslužbách – rozhovor s Proskovými  
angličtina: každý pátek 14:00-15:30 

staršovstvo 2. října, 20. listopadu  po bohosl.; dále dle dohody 
seniorát presbyterní konference: 16. října v Proseči 

konvent: 19. listopadu v Telecím 

Příběh ochrnutého u rybníka Bethesdy nás zve k naději, k očekávání nových 
věcí.         (JD) 

 
 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 



Farář a literát Josef Beneš v Poličce 
Švýcarský farář a literát Josef Beneš navštíví v říjnu náš sbor. Stejně jako 
loni jsem jej pozval především proto, aby posloužil poličským studentům. 
Během své loňské návštěvy hovořil farář Beneš během dvaatřiceti 
vyučovacích hodin k žákům čtyř poličských škol. Přednášel o literatuře, 
emigraci i o církvi a křesťanství. Ohlas studentů a učitelů byl takový, 
že jsme se rozhodli pro letošní opakování. 

S Josefem Benešem se můžete setkat také Vy, kteří do školy už 
nechodíte. Srdečně Vás zvu na bohoslužby v neděli 9. října, kdy bude 
farář Beneš kázat. Prostor pro rozhovor s ním bude při besedě ve středu 
12. října v 17 hodin v kostele. Přijďte a pozvěte své přátele, určitě to bude 
stát za to. 

(JD)  
 
 

Návštěva Proskových 
V říjnu čekáme ještě jednu návštěvu. Do Poličky přijede syn našeho 
prvního faráře, Pavel Prosek, se svou paní. S manželi Proskovými budete 
mít příležitost se setkat při bohoslužbách v neděli 23. října a při besedě, 
která na ně naváže. K tomuto setkání zvu především vrstevníky Pavla 
Proska, všechny Vás, kdo jej pamatujete z dob mládí. Nerozpakujte se 
přijít, ať už jste pravidelní účastníci bohoslužeb nebo do kostela téměř 
nechodíte. Jsem si jistý, že Vás Pavel Prosek rád uvidí. 

(JD)  
 
 

Pomoc s nedělní službou 
Staršovstvo sboru se na Vás obrací s prosbou o pomoc při službě při 
nedělních bohoslužbách. Někteří z těch, kdo při bohoslužbách slouží, už 
jsou starší a nemají sílu dál pokračovat. Proto uvítáme Vaši pomoc. 
Nemusíte se bát přílišného závazku – rádi Vám vše vysvětlíme; služba na 
Vás připadne vždy jedenkrát za tři měsíce. Prosíme Vás, kdo jste ochotni 
podílet se na službě při bohoslužbách, abyste se přihlásili kurátorovi 
Feltlovi nebo faráři Dusovi. Děkujeme. 

(z pověření staršovstva JD)  
 
 

Promítání obrázků z tábora 
Určitě jste si všimli, že nás v příštích třech měsících čeká spousta 
zajímavého. Dětem připomínám, aby určitě nepřehlédli rodinnou neděli 
16. října – budeme při ní promítat obrázky z letošního tábora s Američany. 
Ten den si budete také moci objednat vlastní CD nebo DVD. Tak neváhejte. 

(JD)  

Nocování v kostele – od prváků až po mládežníky 
Jarní nocování v kostele mělo takový úspěch, že jsem se ho rozhodl v říjnu 
zopakovat. Budeme nocovat ve třech skupinkách: Děti z prvního stupně 
budou spát na faře ze soboty 15. na neděli 16. října. Děti z druhého stupně 
přespí v kostele ze soboty 22. na neděli 23. října. Mládežníci také v kostele 
z pátku 21. na sobotu 22. října. Sejdeme se vždy v 19 hodin. Přijďte 
navečeření – já se postarám o nějaké ty pamlsky na dobrou noc a o snídani. 
Nezapomeňte si doma spacák a karimatku – budete je potřebovat.  

No a jestli máte kamaráda nebo kamarádku, kteří by se chtěli přidat, 
určitě je vezměte s sebou.  

Už se těším. 
(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 
 2.10. Petr Śimon 4.12. Marie Staňková 

9.10.   Pavel Bureš 11.12. Jiří Teplý 
16.10.    Marie Staňková 18.12. Jan Dus
23.10.   René Vraspír 24.12. Pavel Bureš
30.10. Jiří Teplý 25.12. Petr Šimon 
6.11. Jan Dus 1.1. René Vraspír 

13.11. Pavel Bureš 8.1. Marie Staňková 
20.11.   Petr Šimon 15.1. Jiří Teplý 
27.11. René Vraspír 22.1. Jan Dus 

 

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 728-141-359 
 

Pravidelní cestující 
Marta Petrásová 461-728-116 (Korouhev 232) 
Eva Dvořáková  461-724-133 (Jiráskova 695)
 


	Jarmil Feltl Jan Dus

