
 

Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v březnu   5. března  Feltlovi; rodinná neděle s obědem; VP 
   12. března  Hubený; sborové shromáždění 
    19. března  Zástěrová, Doležalová; večeře Páně 
   26. března  Matějková, Zezulová; večeře Páně 
v dubnu 2 . dubna  Novotná, Filipiová; rodinná bez oběda; 

večeře Páně 
 9. dubna  Bisová, Plecháčková; večeře Páně 
 14. dubna  17:00 Velký pátek; večeře Páně 

Pospíšilová, Votavová 
 16. dubna  Velikonoční neděle; večeře Páně 

Šibravová, Slámová 
 17. dubna  pondělí velikonoční – Teplí 

pozor: sborové shromáždění rozhodne, zda 
budou bohoslužby; sledujte dubnový kalendář 

 23. dubna  Vraspírovi 
 30. dubna  Šauerovi; rodinná neděle s obědem 
v květnu 7. května  Švecovi, Mlejnkovi 
 14. května  Burešovi; sborový den v Poličce  
 21. května  Vaškovi 
 25. května  17:00 Nanebevstoupení; VP – Šimonovi 
 28. května  Bartošovi; seniorátní rodinná neděle 
 
Sborová shromáždění 

 

biblické hodiny  každou středu v 15:30, hovoříme o Janově evangeliu 
mládež schůzky každou neděli ve 14:00 

1.-2.4. – seniorátní mládež v Poličce + noc v kostele 
nedělní škola každou neděli při bohoslužbách 

2. dubna rodinné bohoslužby; 19:00 video-most USA 
rodinná neděle s obědem: 5. března; 30. dubna 
seniorátní rodinná neděle: 28. května 
nocování: menší: 4.-5. března; větší 29.-30. dubna 

pěvecký sboreček 5. března; 2. dubna; 30. dubna –  po bohoslužbách 
náboženství 1. stupeň: Masarykova: úterý 13:35-14:20 

    Sádek: středa 13:00-13:45 
2. stupeň v kostele: rozděleno do dvou skupin 
    úterý 14:30-15:15 a úterý16:30-17:15 

střední generace angličtina – každý pátek 14:00-15:30 
pro všechny návštěva Bernarda Martina – 25. a 26. března 

presbyterní konference – 23. dubna ve Svratouchu 
sborový den s borovskými – letos u nás: 14. května 

staršovstvo po bohoslužbách – 5. března; 2. dubna; 7. května  

List evangelického sboru v Poličce            1/2006 

 
V postě 

 

V slunném únorovém ránu, 
tvrdém jako z porcelánu, 
ptáče pod okny mi tiká, 
volá srdcí zahradníka; 
tiká tichem bez břehů, 

úzkost po hladinách sněhu 
neúprosných rozbíhá se, 

rozpuštěna v táhlém hlase 
osamělém... Velikonoce, 
žel jen jedenkrát jsou v roce, 

nouze jest o vykoupení 
větší nežli o chléb denní, 

jehož nelze polykati 
pro bolest, jež s vášní katí 
hrdlo hladové nám svírá... 
Pane, nedávej nám štíra, 

dej nám aspoň drobty psíků, 
rozehřejí se na jazyku, 

který div se nevzňal kvíle... 
Kraj jest jako vejce bílé 
černě prožíhané stromy. 
Kdy se skořápka rozlomí, 
kdy jak poupě rozevře se, 
jako zamrzlá tůň v lese, 
a kdy ptáčeti, jež tiká, 

ozve se hlas zahradníka, 
který, shodiv sníh a plátna, 

oděn v ran roucha brunátná, 
náhle osvítí nám stezku 

v dlani květem snu a blesku? 
(Bohuslav Reynek – Rty a zuby, 1925) 

 
 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 
Nejprve chci jménem staršovstva poděkovat všem Vám, kdo jste v loňském 
roce na sbor mysleli. Těší nás, že i loni byl sbor místem setkávání, 
společenství kolem Slova a svátostí, místem vzájemné podpory, přímluvných 
modliteb i společné radosti.  

Oddychli jsme si, že se nám podařilo vyměnit krytinu na střeše kostela. 
Díky za to patří Vám všem, kdo na sbor myslíte také finančně. 

Letos nás čekají dvě velké akce: nátěry oken a sbírka na nové varhany. 
Obojí už má svůj čas: bratr Vaško vzpomíná, že vnitřní okna kostela 
natírala naposledy firma jeho otce v době, kdy se náš kostel stavěl. Také 
elektrické harmonium už dosluhuje, jak jistě dobře víte Vy, kdo pravidelně 
chodíte na bohoslužby. 

O sborovém rozpočtu na letošní rok budeme hlasovat při sborovém 
shromáždění 12. března. Srdečně Vás na něj zvu – právo podávat návrhy 
i hlasovat má každý člen sboru starší než 18 let, který platí salár. 
 
 
Šance 2007 
I letos Vám posíláme dotazníček Šance 2007. Prosíme, všechny dospělé 
členy, abyste jej vyplnili a do 12. března odevzdali do dřevěné kasičky 
v kostele. Vaše odpovědi nám velmi pomohou jak při rozhodování 
o rozpočtu, tak při dělbě práce ve sboru.  

Pro letošní rok doporučuje staršovstvo každému dospělému členu 
našeho sboru, aby odevzdal salár ve výši 4-5% svého čistého příjmu. Víme, 
že to není nízká částka. Věříme však, že chápete, že sbor tyto peníze 
potřebuje, a z naší dosavadní práce víte, že peníze užíváme s rozmyslem. 
Naší zásadou je zacházet se sborovým majetkem takovým způsobem, jakým 
bychom zacházeli se svým vlastním. – Každý výdaj důsledně zvažujeme; jde 
nám o podporu sborového života a o dlouhodobé zachování toho, co jsme 
zdědili po předcích. Sborové účetnictví je řádné vedené a kterémukoli členu 
sboru je kdykoli k nahlédnutí. 

Prosíme Vás, abyste – je-li to možné – začali svůj salár platit pravidelně 
každý měsíc – nejlépe trvalým příkazem z účtu. Je to způsob, který prospívá 
sboru i Vám. Sbor potřebuje rovnoměrný příjem peněz a pro Vás je 
mnohem snazší zaplatit každý měsíc 1/12, než platit vysokou částku 
na konci roku. (Před zřizováním trvalého příkazu se mi, prosím, ozvěte, 
abych Vám sdělil variabilní symbol, pod nímž vedeme Vaše saláry.) 

JD  
 
 

Srdečně Vás zveme do sboru 
 

Bernard Martin v Poličce: 23.-27. března navštíví náš sbor švýcarský farář 
Bernard Martin. Využijte příležitost setkat se s ním: v sobotu 25.3. v 18:30 
při pašijních meditacích; v neděli 26.3. na bohoslužbách; po nich 
promítání a vyprávění o životě v Mexiku. 
 

Nocování v kostele: Znovu připravujeme: předškoláci a první stupeň na 
faře: noc ze 4. na 5. března;  druhý stupeň v kostele 29.-30. dubna; mládež 
v kostele 1.-2. dubna. Začínáme vždy v 19 hodin. Přijďte navečeření, 
ale nechejte si v bříšku místo na sladkůstky.  
 

Tábor s Američany letos zase bude: už teď si v kalendáři rezervujte týden 
od 24. do 30. července. Přihlášky si můžete vyzvednout od začátku dubna 
na Informačním centru. (Odevzdávejte co nejdříve tamtéž - bude zájem!) 

Chcete vidět naše americké přátele dřív než v létě? V neděli 2. dubna 
v 19 hodin uspořádáme v kostele video-most s Ponca City. Přes internet se 
navzájem uvidíme a budeme si moci popovídat. 
 
Dovoz na bohoslužby 
Rozpis řidičů 

5.3. Pavel Bureš 30.4. Marie Staňková 
12.3.  Jan Dus 7.5. Jiří Teplý 
19.3. Petr Šimon 14.5. Pavel Bureš 
26.3. René Vraspír 21.5. Jan Dus 
2.4.    Marie Staňková 25.5. Petr Šimon
9.4. Jiří Teplý 28.5. René Vraspír 

14.4. Pavel Bureš 4.6. Marie Staňková 
16.4.  Jan Dus 11.6. Jiří Teplý 

17.4.?? Petr Šimon 18.6. Pavel Bureš 
23.4.    René Vraspír 25.6. Petr Šimon

 

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

