
 

Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v červnu  4. června  Feltlovi; večeře Páně 
 5. června  18 hod. – ekumenické boh. u Jakuba 
  11. června  Hubený 
  18. června  Zástěrová, Doležalová 
  25. června  Matějková 
v červenci 2 . července  Novotná, Flídrová  
 6 . července  17 hod. – Husovská slavnost v Liboháji 
 9. července  Bisová, Plecháčková 
 16. července  Pospíšilová, Votavová 
 23. července  Šibravová, Slámová; večeře Páně 
 30. července  Teplí; bohoslužby na závěr tábora  
v srpnu 6. srpna  Vraspírovi  
 13. srpna  Moravcovi; bohoslužby s večeří Páně  
 20. srpna  Šauerovi  
 27. srpna  Švecovi, Mlejnkovi; volba faráře Dusa  
v září 3. září  Burešovi; VP; rodinná bez oběda 
 10. září  Vaškovi 
 17. září  Šimonovi 
 24. září  Bartošovi 
 
 
 
 
Sborová shromáždění 
biblické hodiny  přes léto se nescházíme, ohlásíme se opět na podzim 
mládež 2. a 3. června výjezd mládeže do Daňkovic 

10. června – seniorátní mládež v Proseči 
 Leonardo Teca – farář původně z Angoly 
29.9. – 1.10. – celocírkevní sjezd mládeže 

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

3. září – rodinné bohoslužby (bez oběda) 
  po bohoslužbách rozhovor rodičů a prarodičů: 

 „Jak mluvíme s dětmi o večeři Páně“ 
náboženství letošní výuku náboženství ukončíme 7. června 
další program Pobyt Američanů v Poličce 

Američané v Poličce od 21. do 31. července 
tábor: od 24. do 28. července 

staršovstvo 7. června v 18:00; dále dle dohody 
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Jedni druhých břemena neste 
a tak plňte zákon Kristův (Ga 6, 2) 

 
 
Zákon Kristův je zákon nesení. Bratr je věřícímu člověku břemenem. 

Nevěrci druhý člověk břemenem není, protože se dovede břemenu vyhnout. 
Křesťan je však povinen nést břímě bratrovo. Jen jako břemeno je 
spoluvěřící bratrem, a ne ovládaným obj ektem. Břemeno lidí bylo 
samotnému Bohu tak těžké, že musel pod jeho tíhou až na kříž. Pán Bůh má 
obecenství s lidmi protože je snáší. Až nápadně často mluví Písmo o nesení. 
Tímto slovem by se dalo vyjádřit celé dílo Ježíše Krista. 

Prvým břemenem, jež musí křesťan nést, je svoboda druhého. Patří sem 
i vše to, co vyvolává spory, třenice a rozepře mezi námi. Nést břímě 
druhého znamená přiznat mu právo na subjektivní existenci, snášet ho tak 
jaký je a radovat se z něj. Máme o tom dost svědectví v Písmu (Ko 3, 13 – 
Snášejíce jeden druhého, Ef 4, 2 – Se vší pokorou, tichostí a snášenlivostí 
snášejíce se vespolek v lásce). 

Ale svoboda druhého může být zneužita v jeho hříchu a tím přitížit 
břemenu na bedrech svého bratra. Nést hřích druhého je totiž těžším 
břemenem, než břímě svobody. Umět jej nést, přijmout a odpustit mu, 
znamená uchovat jej i nadále pro obecenství. Hřích bratra máme nést, 
nikoliv soudit. To je milost darovaná věřícím. Kdo druhé nese, sám bývá 
nesen. „Hle, jestliže je všechny poneseš, ponesou všichni tebe a budou 
všechny věci společné dobré i zlé“. To jsou slova Martina Luthera, 

Jestliže dobře funguje služba naslouchání druhým, služba činné pomoci 
i služba nesení druhých, pak můžeme plně pochopit službu Božím slovem. 

 (JF) 
 

 
 Jarmil Feltl Jan Dus  
 kurátor farář  
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Večeře Páně dětem  
„Ve večeři Páně vzkříšený Ježíš Kristus dává sám sebe ve svém těle a své 
krvi… Když slavíme večeři Páně, zvěstujeme Kristovu smrt, skrze kterou 
Bůh smířil svět se sebou. Vyznáváme, že vzkříšený Pán je mezi námi 
přítomen. V radosti, že Pán přišel k nám, očekáváme jeho příchod 
ve slávě.“ (Leuenberská konkordie, 15-16) 
 
Staršovstvo našeho sboru rozhodlo, že ve sboru v Poličce budeme zvát 
děti, aby se účastnily večeře Páně. Dětem, které ještě nezačaly 
s konfirmační přípravou, budeme podávat chleba. Těm starším chleba 
i víno. 
 
Pro vysluhování večeře Páně dětem jsme se rozhodli z několika důvodů: 

1. Vyznáváme, že při večeři Páně dává Ježíš Kristus sám sebe. On 
sám nás zve, on je hostitelem. Věříme, že Ježíš zve každého z nás, 
kdo chce toto pozvání slyšet a přijmout. Překážkou není naše 
minulost ani naše nedostatky. Věříme, že Ježíš zve nás, hříšné lidi. 
Jedinou podmínkou je upřímná touha žít z víry. – Proto zveme 
k večeři Páně nejenom členy našeho sboru, ale i členy jiných církví. 
Proto zveme také děti. 

2. Děti mají své místo v bohoslužbách. Už od dob Starého zákona mají 
děti místo ve společenství Božího lidu a účastní se bohoslužebných 
shromáždění. Tak je tomu i dnes. – Staršovstvo zve rodiče, aby 
přicházeli s dětmi na bohoslužby. Své místo při bohoslužbách mají 
už nemluvňata. To, že děti patří do bohoslužeb, dáváme najevo 
i tím, že je jim určena zvěst dětem a druhou píseň zpíváme ze 
zpěvníku Svítá. 

3. Zvát děti k večeři Páně je logický důsledek toho, že naše církev křtí 
nemluvňata. Křest dětí považujeme za plnohodnotný, i když tomu 
křtěné nemluvně pramálo rozumí. Tak také považujeme za 
plnohodnotnou účast dětí při večeři Páně, i když se jejich 
porozumění víře bude dále vyvíjet. 

4. Proč pouze chléb? Neexistuje „poloviční“ večeře Páně. I když se 
držíme zásady vysluhování podobojí, z praktických důvodů je 
možné slavit večeři Páně pouze chlebem. Takové přijímání je 
plnohodnotnou večeří Páně. (Mnozí členové našeho sboru to tak 
dělají, když jsou nemocní a nechtějí druhé nakazit.) Mladším dětem 
nebudeme podávat kalich z praktických důvodů: nechceme, aby 
u nich vzrušení z pití vína hrálo větší roli než společenství Kristova 
stolu. 

Uvědomujeme si, že toto naše rozhodnutí klade velkou odpovědnost na 
rodiče dětí. Prosíme tedy rodiče, aby: 

1. Zvážili, zda chtějí, aby jejich děti přijímaly chléb. – Ať už se ovšem 
rozhodnou tak nebo tak, prosíme je, aby své děti brali s sebou do 
kruhu kolem stolu Páně. Pokud děti přijímat chléb nebudou, ať to 
dají posunkem najevo vysluhujícímu. 

2. Především rodiče žádáme, aby s dětmi o smyslu večeře Páně 
pravidelně mluvili. – Pro dítě je podstatné slyšet od vlastního 
tatínka nebo maminky (babičky, dědečka), co pro něj večeře Páně 
znamená, jak se k ní připravuje a proč k ní přistupuje. V tom jsou 
rodiče nezastupitelní. (Rád rodičům při přípravě na tyto rodinné 
rozhovory pomohu konzultací. Současně Vás zvu k rodinným 
bohoslužbám 3. září, kdy budeme o tomto tématu hovořit.) (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.  
 

Rozpis řidičů 
 4.6. Marie Staňková  30.7. René Vraspír

5.6. Jan Dus 6.8. Jan Dus 
11.6. Jiří Teplý 13.8. Jiří Teplý 
18.6. Pavel Bureš 20.8. Pavel Bureš 
25.6.    Petr Šimon 27.8. Petr Šimon
2.7.   René Vraspír 3.9. Marie Staňková 
6.7. Jan Dus 10.9. Jan Dus 
9.7. Jiří Teplý 17.9. René Vraspír 

16.7.   Pavel Bureš 24.9. Jiří Teplý 
23.7. Petr Šimon 1.10. Marie Staňková 

 

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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