
 
 

 Náš Pán praví: „Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý 
pastýř položí svůj život pro ovce. Ten, kdo není 
pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou 
jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se 
blíží vlk.“ (J 10) 

 
Dobrý pastýř - a nájemník. Ten, komu ovce náleží; a ten, kdo pracuje pro 

výdělek.  
Dobrý pastýř pase své stádo sám, nepronajímá ho. Pro dobrého pastýře 

nejsou ovce pouhým majetkem, jejich hodnota se dá jen stěží vyjádřit penězi. 
Stádo je mnohem spíše jeho vlastnictvím, patří k němu, spoluvytváří jeho život. 
Vždyť co by byl pastýř bez ovcí? Proto je pastýř připraven, objeví-li se vlk nebo 
medvěd, se s nimi utkat. Je připraven rvát se s nimi, dokud mu budou síly stačit.  

S nádeníkem už je to jinak. Pracuje za mzdu, ovce nejsou jeho. Když přijde 
o práci tady, půjde jinam. S jedním stádem jeho život nestojí ani nepadá. Říkalo 
se: „Tvé starosti ať nepřesáhnou výši tvého platu.“  

Ježíš je dobrý pastýř. Ježíš není nájemce, nádeník, ani úředník, ale vlastník 
svého stáda. Je našim vlastníkem ne pouze proto, že mu jako jeho lid patříme, 
ale především proto, že jsme mu vlastní. Jsme blízcí jeho srdci, jsme pro něj 
důležití. Jsme pro něj natolik podstatní, jak podstatné jsou ovce pro pastýře.  

Nikdo z nás není pastýř. Všichni jsme pouhými nájemníky. Mnozí z nás 
pečují o církev se vší upřímností a ze všech svých sil. Mnozí z nás dělají pro 
sbor první poslední. Patří jim za to úcta a dík. - Avšak je jen jeden dobrý 
pastýř, všichni ostatní jsme nádeníci. To není slovo soudu, ale osvobození. Na 
nikom z nás to nevisí. Každý z nás má právo dostat strach, každý z nás má 
právo být unaven, nemoci už dál. Boží království nepadá s našimi poklesky 
a selháními. Selže-li kdokoli z nás, není to nic víc, než pouhé selhání. Království 
Boží nestojí na našich pevných kolenou,ale na Hospodinově milosrdenství. 
 
 
 Jarmil Feltl Jan Dus  
 kurátor farář  
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Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v říjnu  1. října  Feltlovi 

díkčinění, večeře Páně 
  8. října  Galgociová 

hudební rodinné s obědem 
v 10:00 koncert Bohdana Mikoláška 

  15. října  Hubený 
sboreček (po bohoslužbách) 

  22. října  Zástěrová, Doležalová 
bohoslužby mládeže   

  29. října  Matějková, Hájková 
sboreček (po bohoslužbách) 

v listopadu 5. listopadu  Novotná, Flídrová 
rodinná neděle s obědem 
 promítání fotek z tábora 
 výroba na vánoční bazar 

 12. listopadu  Bisová, Plecháčková 
večeře Páně 
sboreček (po bohoslužbách) 

 19. listopadu  Pospíšilová, Votavová 
 26. listopadu  Šibravová, Slámová 

sboreček (po bohoslužbách) 
v prosinci 3. prosince  Teplí 

první adventní, večeře Páně 
rodinné bohoslužby bez oběda 
sboreček (po bohoslužbách) 

 

 10. prosince  Vraspírovi 
večeře Páně 
sboreček (po bohoslužbách) 

 

 17. prosince  Moravcovi 
vánoční slavnost 
17:00-18:00 - živý obraz na schodech 

 

 24. prosince  Šauerovi  
Štědrý den, bohoslužby v 8:30 

 

 25. prosince  Švecovi, Mlejnkovi 
Boží hod vánoční, večeře Páně 

 

 31. prosince  Burešovi  
 



Rozhovor s Kati Salmons  
Jistě už víte, že v našem sboru v tomto školním roce žije a pracuje Američanka 
Kati Salmons. Položil jsem jí pár otázek. 
 

Kati, řekni nám něco o sobě.  
Narodila jsem se v Západní Virginii – je to hornatý stát, podobně jako 

Česká republika. Po několika letech jsme se přestěhovali do Severní Karolíny, 
potom do státu Delaware a pak jsme skončili v Oklahomě. Stěhovali jsme se tak 
často kvůli firmě, pro kterou tatínek pracoval. Nepočítali jsme s tím, že se 
v Oklahomě usadíme, ale z nějakého důvodu tam už rodiče zůstali. Když přijeli 
Dusovi do Ponca City, stal se farář Jan farářem mého sboru. Naše rodiny se 
brzy spřátelily, jak mnozí víte.  

Studovala jsem hudbu na Oklahoma State University a potom jsem šla do 
Madisonu (stát Wisconsin) pokračovat ve studiu hry na flétnu. Hodně jsem 
pracovala s dětmi a mládeží v církvi. Poslední dobou uvažuji o tom, že bych se 
chtěla naplno v církvi věnovat práci s mládeží a s hudbou, ale uvidím, jak to 
budu vnímat za rok.  
 

Co tady v Poličce vlastně děláš? 
Právě jsme dokončili rozvrh výuky. Během září jsme nabídli dětem 

i dospělým, že se mohou přihlásit na naše zábavné kursy angličtiny. Nejprve 
nám přišlo 54 přihlášek, pak už jich byl 80 a k dnešnímu dni máme 105 
přihlášených. V těchto dnech zvoní na faře bez přestání telefon. Lidé se ptají, 
zda ještě máme volná místa, nebo žádají o další informace. S výukou začínáme 
už v pondělí 2. října. Nejprve se šesti skupinami pro děti a jednou anglickou 
konverzací pro dospělé. Čtyři kursy už jsou úplně plné, v těch dalších zbývá jen 
pár volných míst. Věřili byste tomu? Kromě toho budeme každý měsíc promítat 
jeden film pro dospělé a jeden pro děti a rodiče. Další dva kursy angličtiny – 
pro začátečníky a mírně pokročilé – napízí ve sboru Magdalena Jakubcová. 
Budu učit děti a mládež pomocí různých zábavných aktivit jako jsou scénky, 
tvořivá činnost a hry. S dospělými budu probírat angličtinu běžných 
každodenních situací. Pokud jste se někteří nabídli jako dobrovolníci, ale já 
jsem Vás ještě nepřidělila k žádné skupině, možná se Vám ozvu během pár 
týdnů. Pokud byste mi rádi pomohli a ještě jste se nepřihlásili, dejte mi, prosím, 
vědět.  
 

Proč v kostele? Jak spolu souvisí církev a výuka angličtiny? 
No, mám ráda bohoslužby. Nejenom ty nedělní, myslím tím každodenní víru. 

Ráda chválím Pána Boha různým způsobem, různými jazyky a také řečí hudby, 
umění, tance. A sem do Poličky jsem přijela pomoci budovat vztahy mezi 
místními lidmi a tímto sborem. Váš sbor je velmi otevřený, přijímá nově 
příchozí s porozuměním a s láskou. Když jsem v kostele, mám dojem, jako bych 

byla uprostřed své rodiny. Ráda bych tuhle “rodinu” a tuhle lásku předávala 
dál lidem ve městě. Otevřela dveře do kostela také jim. Budeme zvát děti 
z kursů angličtiny, aby se účastnily bohoslužeb, aby při nich vystupovaly. A tak 
počítejte i Vy s tím, že o nedělích uslyšíte hudbu, uvidíte scénky, tanec a přiučíte 
se i něco z angličtiny. 
 

Rozvrh výuky angličtiny (od 2.10.2006): 
Zábavná angličtina 1 (pro 1. třídu ZŠ): pondělí 14:30-15:15 
Zábavná angličtina A (pro 2.-3. třídu ZŠ): středa 15:00-15:45 
Zábavná angličtina B (pro 4.-5. třídu ZŠ): středa 13:30-14:15 
Zábavná angličtina C1 (pro 6.-9. třídu ZŠ - skupina 1): pondělí 15:45-16:45 
Zábavná angličtina C2 (pro 6.-9. třídu ZŠ - skupina 2): úterý 17:15-18:15 
Zábavná angličtina pro středoškoláky: čtvrtek 16:30-17:30 
Konverzace pro dospělé: čtvrtek 17:45-18:45 
Film pro děti a rodiče (1x měsíčně): pondělí 17:00-18:30 (vždy oznámíme) 
Film pro rodiče (1x měsíčě): středa 19:30-21:30 (vždy oznámíme) 
Angličtina pro začátečníky (vyučuje M. Jakubcová): úterý 14:45-16:15 
Angličtina pro mírně pokročilé (vyučuje M. Jakubcová): úterý 16:30-18:00  

 
Dovoz na bohoslužby 
 

Rozpis řidičů 
1.10. Marie Staňková 10.12. René Vraspír 
8.10. Pavel Bureš 10.12. Jiří Teplý 

15.10. Petr Šimon 17.12. Marie Staňková 
22.10. Jan Dus 24.12. Pavel Bureš 
29.10. René Vraspír 25.12. Petr Šimon 
5.11. Jiří Teplý 31.12. Jan Dus 

12.11. Marie Staňková 1.1. René Vraspír 
19.11. Pavel Bureš 7.1. Jiří Teplý 
26.11. Petr Šimon 14.1. Marie Staňková 
3.12. Jan Dus 21.1. 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; 604-383-894 
René Vraspír 728-141-359 
 

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



 

 
Sborová shromáždění 
biblické hodiny  začneme ve středu 1. listopadu 

potom  každou středu v 15:30 
nedělní škola nedělní škola - každou neděli při bohoslužbách  

v listopadu začne nácvik programu na vánoce 
rodinné neděle 8. října – hudební rodinné bohoslužby s obědem 

  v 10:00 koncert Bohdana Mikoláška 
   (český písničkář žijící ve Švýcarsku) 
 odpoledne – pouštění draků (nezapomeňte si přinést) 
5. listopadu – rodinná neděle s obědem;  fotky z tábora 
3. prosince – rodinné bohoslužby 

nocování v kostele 
děti  

1. stupeň – 2.-3. prosince (nocování na faře) 
6. a 7. třída – 11. listopadu 
začátek vždy v 19 hodin; přijďte navečeření 

sboreček 15. a 29. října; 12. a 26. listopadu; 3. a 10. prosince 
zábavné zpívání pro děti a mládež - po bohoslužbách 

Halloween Party 31. října 17:00-19:00 
párty pro děti a mládež: v maskách, hry, soutěže… 

náboženství 1. stupeň ZŠ Masarykova: čtvrtek 13:35-14:20 
6. a 7. třída – v kostele: středa 17:15-18:00 
výuka začíná 4. a 5. října 

konfirmandi 1. října – představení konfirmandů při bohoslužbách 
6. října v 16:30 – konfirmační cvičení (dále dle dohody) 

mládež 29.9. – 1.10. – celocírkevní sjezd mládeže  
každý pátek v 17:15 – schůzka mládeže v kostele 
21.-22. října – nocování mládeže v kostele (od 19:00) 
22. října v 8:30 – bohoslužby mládeže 
4. listopadu – seniorátní mládež v Hlinsku 
9. prosince – vánoční seniorátní mládež v Krouně 

Movie Night 
(= promítání filmů) 

pro rodiny: 23. října 17:00-18:30 
pro dospělé: 11. října 19:30-21:30 

termíny v listopadu a prosinci najdete v kalendáři
pěvecký sbor rozjíždíme pěvecký sbor dospělých – přidejte se 

první schůzka: v neděli 8. října po bohoslužbách 
angličtina ve sboru informace uvnitř dopisu 
staršovstvo po bohoslužbách: 15. října, 12. listopadu, 10. prosince 

22. října – presbyterní konference - Telecí 


