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List evangelického sboru v Poličce             4/2006 

oslužby - vždy v 8:30                  služba:
osinci 3. prosince  Teplí; první adventní, večeře Páně 

rodinné bohoslužby (bez oběda) 
sboreček (po bohoslužbách) 
pěvecký sbor (po bohoslužbách) 

10. prosince  Vraspírovi; večeře Páně 
sboreček (po bohoslužbách) 

17. prosince  Moravcovi; vánoční slavnost 
pěvecký sbor (po bohoslužbách) 
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  

nu 1. ledna  Vaškovi; večeře Páně 
7. ledna  Feltlovi 

víkend rodin na hájence (5.-7.1.) 
14. ledna  Šimonovi 

sboreček (po bohoslužbách) 
21. ledna  Bartošovi 

bohoslužby mládeže  
sboreček (po bohoslužbách) 

28. ledna  Galgociová   
oru 4. února  Hubený 

11. února  Zástěrová, Doležalová 
18. února  Matějková, Hájková 

rodinná neděle s obědem 
sboreček (po bohoslužbách) 

25. února  Novotná, Flídrová;  
první postní; večeře Páně 
sboreček (po bohoslužbách) 

eznu 4. března  Bisová, Plecháčková; večeře Páně  
11. března  Pospíšilová, Votavová; večeře Páně 

rodinné bohoslužby (bez oběda) 
sboreček (po bohoslužbách) 

 

18. března  Šibravová, Slámová; večeře Páně  
25. března  Teplí; večeře Páně  

sboreček (po bohoslužbách) 

 

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; 
nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. 
Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, 
na jehož rameni spočine vláda... 

 (Izajáš 9,1.5) 
 
Narodí se nám dítě, bude nám dán syn. Ne, tentokrát se nad touhle zprávou 

nemáme rozněžnit. Teď nejde o to, jak je roztomilé – ty buclaté faldíčky a ty 
tvářičky. Ne, to dítě, to je naděje. Znamená světlo uprostřed temnot, novou radost 
zarmouceným, vítězství nad násilníkem.  

Jak vůbec přišel Izajáš na to, že by něco takového mohlo zvládnout dítě? Vždyť 
tohle je nadlidský úkol i pro dospělé. – Izajáš své proroctví píše několik set let před 
Ježíšovým narozením. Jeho lid je v zajetí. Všechno zničeno, rozmetáno. Naděje do 
budoucnosti veškerá žádná. Jak by vůbec mohlo vzejít nové světlo? ptají se lidé 
kolem Izajáše. Jsme jen sami, unavení, zubožení – můžeme si leda tak zanadávat.  

Tihle lidé si sami neporadí. A přece – že by mělo přestat platit Boží slovo? Ano, 
tihle lidé si sami neporadí, ale Bože – až ty se jednou ke svému lidu přiznáš, potom 
se zrodí dítě. To dítě bude novým počátkem. Nebude potřebovat vojsko, ani slávu 
ani královský palác. Bude vládnout jinými zbraněmi – pokojem, pravdou, láskou. 

Jak to tedy vypadá, když Bůh přichází k lidem? Tluče na zamčené dveře, nikde 
pro něj nemáme místo. Nakonec končí ve stáji. Chápej, Pane Bože, nemám místo. 
Do mého domu se nevejdeš, mám příliš mnoho věcí, zájmů, závazků. Na to, abych ti 
udělal místo – to bych musel něco z toho haraburdí vyhodit. Je tak těžké udělat ve 
svém životě místo – běž raději o dům dál… 

Přece však - to dítě, Ježíš, nepotřebuje soustrast a lítostivé pohledy. Ano, 
politici, ti potřebují jásající zástupy, žebříčky popularity, světlomety a televizní 
štáby. Kdesi v chlévě na konci světa by neměli nejmenší šanci. S Božím Synem je to 
však jiné. Na jeho důstojnosti sláma neubere. Ten zůstává dál Pánem – ať už leží 
v jeslích anebo nevinně umírá na kříži.  
 
 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 



Víkend na hájence (5.-7. ledna 2007)  
Sborová shromáždění 
biblické hodiny každou středu v 15:30 
nedělní škola nedělní škola - každou neděli při bohoslužbách  

generálka na vánoční slavnost – v sobotu 16.12. ve 14:00 
rodinné neděle 3. prosince – rodinné bohoslužby (bez oběda) 

5.-7. ledna – víkend rodin na hájence 
nocování v kostele 
děti  

2. stupeň – 2.-3. prosince 
začátek v 19 hodin; přijďte navečeření 

sboreček 3. a 10. prosince; 14. a 28. ledna; 
 18. a 25. února; 11. a 25. března 
zábavné zpívání pro děti a mládež - po bohoslužbách 

vánoční slavnost 17. prosince v 8:30 
vánoční zvěst ztvárněná divadlem a písničkami dětí 

náboženství 1. stupeň ZŠ Masarykova: čtvrtek 13:35-14:20 
6. a 7. třída – v kostele: středa 17:45-18:30 

konfirmandi konfirmační cvičení: pátek 14:30-15:15 
+ vše, co platí pro mládež 

mládež 9. prosince – vánoční seniorátní mládež v Krouně 
19.-20. ledna – Daňkovice 
21. ledna – bohoslužby mládeže v Poličce 

Filmový večer pro rodiny: 18. prosince; 22. ledna; 26. února – od 17:00 
pro dospělé: 6. prosince; 10. ledna; 14. února od  19:30 
při filmových večerech promítáme filmy v angličtině 

pěvecký sbor po bohoslužbách – 3. a 17. prosince  
dále dle dohody 

dámský klub obvykle každou první sobotu v měsíci v 17 hodin 
6. ledna + další viz kalendář 
příjemná příležitost k ručním pracem i rozhovoru 

angličtina ve sboru Zábavná angličtina 1 (1. třída ZŠ): pondělí 14:30-15:15 
Zábavná angličtina A (2.-3. třída ZŠ): středa 15:00-15:45 
Zábavná angličtina B (4.-5. třída ZŠ): středa 13:30-14:15 
Zábavná angličtina C1 (6.-9. třída ZŠ): pondělí 15:45-16:45 
Zábavná angličtina C2 (6.-9. třída ZŠ): úterý 17:15-18:15 
Anglický klub  (6.-9. třída ZŠ): středa 16:30-17:30 
Zábavná angličtina pro středoškoláky: čtvrtek 16:30-17:30 
Konverzace pro dospělé: čtvrtek 17:45-18:45 
Angličtina - začátečníci (M. Jakubcová): úterý 14:45-16:15 
Angličtina - mírně pokročilí (M. Jakubcová): út 16:30-18:00  

staršovstvo po bohosl.: 10. prosince; 14. ledna; 18. února; 11. března 
 

Zveme rodiče nebo prarodiče s dětmi a mládeží, aby s námi vyrazili na sborový 
víkend na hájenku na Maděru. Na hájence společně strávíme od pátečního 
večera do nedělního odpoledne víkend her, sportování i společného povídání. 
Zájemci, hlaste se u faráře Dusa.  

 
Vánoční bohoslužby 
K vánočním bohoslužbám chceme pozvat i ty z Vás, kdo těžko chodíte 
a nebývá tak pro Vás možné obvykle se bohoslužeb účastnit. Pomůže-li Vám 
dovoz autem, rádi pro Vás zajedeme. Prosíme, zavolejte řidiči, který má danou 
neděli službu. Těm z Vás, kdo se ani tak do kostela vypravit nemůžete, můžeme 
posloužit malou pobožností s vysluhováním večeře Páně přímo u Vás doma. 
Stojíte-li o to, zavolejte faráři Dusovi. 
 
Dovoz na bohoslužby 
 

Rozpis řidičů 
 3.12. Jan Dus   28.1. Petr Šimon

10.12. Jiří Teplý 4.2. Jan Dus 
17.12.   Marie Staňková 11.2. René Vraspír
24.12. Pavel Bureš 18.2. Marie Staňková 
25.12.   Petr Šimon 25.2. Jiří Teplý 
31.12.   Jan Dus 4.3. Pavel Bureš

1.1.    René Vraspír 11.3. Petr Šimon
7.1. Jiří Teplý 18.3. René Vraspír 

14.1.   Pavel Bureš 25.3. Jan Dus 
21.1.  Marie Staňková 1.4. 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 604-383-894 
René Vraspír 728-141-359 
 

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