
 

Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v březnu 4. března  Bisová, Plecháčková; večeře Páně 
 11. března  Pospíšilová, Votavová; večeře Páně 

rodinné bohoslužby (bez oběda) 
sboreček;  staršovstvo (po bohoslužbách)

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

sboreček (po bohoslužbách) 
v dubnu 1. dubna  neděle květná 

Vraspírovi; večeře Páně 
rodinná neděle s obědem 
sboreček (po bohoslužbách) 

 6. dubna  17:00 Velký pátek; večeře Páně 
Moravcovi 

 8. dubna  Velikonoční neděle; večeře Páně 
Šauerovi 

 15. dubna  Švecovi, Mlejnkovi; bohoslužby mládeže
sboreček;  staršovstvo (po bohoslužbách)

 22. dubna  Burešovi  
presbyterní konference v Poličce  
senior Miloš Hübner vede přenášku 
a rozhovor o islámu; společný oběd;  
koncert sboru Vocatus 

 29. dubna  Vaškovi; bohoslužby s hosty z Německa 
v květnu 6. května  Šimonovi;  

rodinné bohoslužby (bez oběda) 
sboreček;  staršovstvo (po bohoslužbách)

 

 13. května  Bartošovi  
 17. května  16:00 Nanebevstoupení - Feltlovi  
 20. května  Galgociová; sboreček (po bohoslužbách)  
 27. května  Svatodušní neděle; večeře Páně 

Hubený 
 

 28. května  Svatodušní pondělí ekumenické – Jakub  
v červnu 3. června  Trojiční neděle – konfirmace 

Zástěrová, Doležalová; večeře Páně 
 staršovstvo (po bohoslužbách) 

 

 10. června  Matějková, Hájková  
rodinná neděle s obědem 
sboreček (po bohoslužbách) 

 17. června  10:00 společné bohoslužby v Borové 
(v Poličce bohoslužby nejsou) 

 24. června  Novotná, Flídrová  
slib staršovstva – senior Tomáš Jirků 
sboreček (po bohoslužbách)
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Ztišením se sluší tebe chválit,  
Bože na Sionu 

(Ž 65,2) 
 

Mnozí vyhledávají obecenství ze strachu před samotou. Protože nedokáží být sami, 
pudí je to mezi lidi. Také věřící se nedovedou vyrovnat sami se sebou nebo mají se 
sebou špatné zkušenosti, hledají pomoc a útočiště ve společenství druhých lidí. 
Většinou pak bývají zklamáni a dávají druhým za vinu to, co by měli za vinu přičíst 
sobě. Křesťanské společenství není žádné duchovní sanatorium.  

Kdo nedovede být sám, nechť se chrání před obecenstvím, protože poškodí sebe 
i obecenství. Když tě Pán Bůh zavolal, stál jsi tu sám. Sám jsi se musel pro Pána 
rozhodnout, sám jsi musel vzít na sebe svůj kříž, sám jsi se musel modlit a bojovat, 
sám také jednou zemřeš a vydáš počet. Nemůžeš se vyhnout sám sobě. Martin 
Luther pověděl: „My všichni jdeme smrti vstříc a žádný nemůže zemřít za druhého, 
protože zápas se smrtí musí vybojovat každý sám.“ Na druhé straně zase platí – 
kdo se neudrží v obecenství, ten se zase neudrží ani o samotě. Do církve jsi byl 
povolán, v ní neseš svůj kříž, v ní bojuješ a modlíš se. Nejsi sám ani v hodině smrti, 
zůstaneš součástí velké církve Pána Ježíše Krista. Pohrdáš-li bratrským 
obecenstvím, odmítáš povolání Krista a pak ti tvé osamocení bude jen ke zkáze. 

Z toho vyplývá – zůstaneme-li v obecenství, dokážeme být i sami. A naopak – 
kdo umí být sám, umí i žít v obecenství. Obojí patří k sobě. Jen v obecenství se 
naučíme být sami a v osamocení se naučíme žít v obecenství. Obojí začíná současně 
a sice ve chvíli povolání Ježíšem Kristem. 

Charakteristikou samoty je mlčení. Charakteristikou obecenství je slovo. Mlčení 
a slovo jsou ve stejné vnitřní spojitosti jako samota a obecenství. Mlčení 
neznamená němotu, stejně tak jako slovo neznamená žvanění. Slovo, které nově 
vytváří a spojuje obecenství věřících, bývá provázeno mlčením. Mluvení i mlčení 
má svůj čas (Kaz. 3, 7) JF 
 
 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 
blog Kati Salmons: http://anglictinapolicka.blogspot.com 



Šance 2007 – poděkování 
Na podzim 2003 jste od nás poprvé dostali přílohu ke sborovému dopisu 
nadepsanou Šance 2007. Staršovstvu šlo tehdy o to povzbudit náš zájem o sbor. 
Pozvat nás ke společné odpovědnosti. – Ať už do kostela chodíte pravidelně, 
zřídka nebo vůbec, Evangelický sbor v Poličce je vašim sborem. Společně 
neseme odpovědnost za jeho budoucnost. Proto jsme vám tehdy chtěli 
připomenout, abyste na svůj sbor mysleli a také se v něm angažovali, všimli si, 
že to, co se v něm děje, je příležitostí a prostorem také pro vás. 

Od té doby se nám řada věcí podařila. Dle svých sil pečujeme o sborové 
budovy, materiální zázemí, které nám svěřili naši předchůdci. Co je však ještě 
důležitější, daří se nám rozšiřovat a obohacovat práci sboru. V Poličce přibývá 
lidí, pro které je sbor důležitou součástí jejich života. 

Za tyto nové příležitosti vám chceme poděkovat. Dík patří každému z nás, 
kdo jakýmkoli způsobem podpořil život našeho sboru. Děkujeme vám za to, že 
Evangelický sbor v Poličce je místem, kde se dějí nové věci, kam lidé rádi 
přicházejí.  

Mohu-li být velmi osobní, upřímně věřím, že takovým směrem zve církev 
Pán Bůh sám. Věřím, že od nás očekává, že budeme aktivní, budeme mít 
odvahu a touhu pouštět se do nových dobrodružství, otevírat nové příležitosti 
a možnosti, aby jeho Slovo mohlo zaznít čerstvě, živě, neotřele. 

Děkuji tedy vám všem za vaši podporu a především děkuji Pánu Bohu za 
prostor k práci, který před námi otevírá.   
 
Poděkování presbyterům 
Letošní sborové shromáždění (25. března) bude volební. Funkční období končí 
těmto presbyterům a náhradníkům staršovstva: Zdeňce Lorencové, Aleně 
Matějkové, Drahomíře Mlejnkové, Vlastě Novotné, Jaroslavě Zástěrové, Pavlu 
Burešovi, Vladimíru Hančilovi, Milanu Hubenému, Zdeňkovi Lopourovi 
a Ludvíku Vaškovi. Rád bych poděkoval každému z nich za práci, kterou 
věnovali sboru. Za jejich čas, vypětí, nasazení. Především jim však děkuji za 
odpovědnost, kterou za sbor nesli. Odpovědnost, která se neprojevovala jen při 
schůzích staršovstva a při péči o sbor, ale také při jejich soukromých 
modlitbách.   
 
Zřiďte si trvalý příkaz 
Salár doporučený staršovstvem pro letošní rok činí 5% našich celkových 
ročních čistých příjmů. (Je to tatáž výše, jakou od svých členů očekává 
Evangelická církev. – Viz řády ČCE.) Staršovstvo je si vědomo, že to není 
málo. Tím spíš si vážíme toho, že jsme k této výši společně dospěli. Díky Šanci 
2007 jsme si uvědomili, že sbor je náš a neseme za něj společně odpovědnost. 

Přispět církvi 5% svých příjmů jen stěží dokážeme jednou platbou. Proto 
vám staršovstvo doporučuje, abyste salár platili měsíčně trvalým příkazem. Ti 
v našem sboru, kdo platí salár pravidelně každý měsíc převodem z účtu, říkají, 
že si nedokáží představit, že by měli salár zaplatit jednou ročně. Ovšem 
rozdělený do dvanácti plateb je odvod saláru nejenom možný, ale snadno 
únosný. Velmi vám doporučujeme, abyste si měsíční platbu saláru z účtu zřídili 
také vy. 

Co je k tomu třeba? Především: náš sbor změnil banku. Nové číslo účtu 
našeho sboru je 213113789/0300. Dále je třeba, abyste správně zadali svůj 
variabilní symbol. Zůstává tentýž, jaký jste používali v posledních letech při 
platbách složenkou. (Pokud si nejste jisti, jaký je váš variabilní symbol, 
zavolejte faráři Dusovi nebo účetnímu našeho sboru ing. Hančilovi.) 

Všem, kdo věnovali v kalendářním roce alespoň 1000,- Kč vypracujeme 
vždy během měsíce ledna potvrzení. (Mohou je použít jako doklad k odpočtu 
od základu daně.) Potvrzení najdete (v zalepených obálkách) v hale na stole. 
Přejete-li si, aby Vám byla zaslána poštou, kontaktujte faráře Dusa. 
 
Co chystáme - výročí postavení kostela 
2007 je pro nás mimořádný rok. Letos uplyne 70 let od slavnostního otevření 
našeho kostela. Chceme toto výročí oslavit 7. října 2007, kdy do našeho sboru 
pozveme řadu pamětníků společně s br. synodním seniorem Joelem Rumlem 
a sestrou synodní kurátorkou Mahulenou Čejkovou.  

V této souvislosti vidí staršovstvo dva úkoly: Nákup nových varhan 
a  rekonstrukci presbyterny.  

V našem kostele stále ještě užíváme původní elektrické harmonium Petrof 
z roku 1937, jakkoli jej naši předkové zakoupili s tím, že půjde o „dočasné 
řešení“, dokud se sboru nepodaří koupit klasické varhany. Harmonium je staré 
sedmdesát let a dosluhuje. Po důkladném zvážení se staršovstvo rozhodlo pro 
koupit digitálních varhan, které sice pouze imitují zvuk varhan klasických, 
přijdou však na desetinu jejich ceny. 

Staršovstvo je si vědomo toho, že presbyterna nejvíce volá po rekonstrukci. 
Tuto místnost sice pravidelně používáme, zatím jsme se k ní však chovali 
macešsky. Staršovstvo plánuje opravu podlahy, vybudování vestavěné skříně 
a izolaci oken.  

Letošní výročí nechceme oslavit jen koupí varhan a rekonstrukcí 
presbyterny, chceme si také připomenout, jaké byly začátky našeho sboru. 
Chceme mluvit o tom, co pro naše předky ve víře znamenal nový evangelický 
kostel. Prosíme tedy ty z vás, kdo si tuto dobu pamatujete nebo kdo máte 
rodinné dokumenty, fotografie a podobně, které se k této době vážou, abyste se 
spojili s kurátorem sboru br. Feltlem.  JD 



 
Sborová shromáždění 
biblické hodiny každou středu v 15:30 
nedělní škola každou neděli při bohoslužbách  
rodinné neděle 11. března – rodinné bohoslužby (bez oběda) 

1. dubna – rodinná neděle s obědem 
6. května – rodinné bohoslužby (bez oběda) 
20. května – seniorátní rodinná neděle v Telecím 
10. června – rodinná neděle s obědem 

děti nocování: 2. stupeň – 31. března; 1. stupeň – 5. května 
začátek v 19 hodin; přijďte navečeření 
večer her: 9. března; 4. května – vždy od 17 hodin 

sboreček 11. a 25. března; 1. a 15. dubna; 6. a 20. května;  
10. a 24. června –  zábavné zpívání pro děti a mládež 

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

konfirmandi konfirmační: pátek 14:30-15:15 + vše, co platí pro mládež 
3. června – konfirmace; 1.6.  v 18:00 – rozhovor se staršov. 

mládež 17. března – seniorátní sejití mládeže v Telecím 
nocování v kostele: 14. dubna od 18 hodin 
Daňkovice: 8.-9. června 

Filmový večer pro rodiny: 19. března; 23. dubna; 28. května – od 17:00 
pro dospělé: 7. března; 11. dubna; 16. května –  od  19:30 
při filmových večerech promítáme filmy v angličtině 

pěvecký sbor každé úterý v 19 hodin (pokud neoznámeno jinak) 
dámský klub každou první sobotu v měsíci v 17 hodin 

3. března; 7. dubna; 5. května; 2. června 
příjemná příležitost k ručním pracím i rozhovoru 

angličtina ve sboru Zábavná angličtina 1 (1. třída ZŠ): pondělí 14:30-15:15 

Presbyterní konference o islámu 
22. dubna bude náš sbor hostit presbyterní konferenci Poličského seniorátu. Náš 
host, senior Miloš Hübner z Trnávky, bude přednášet a povede diskusi 
o islámu. Po společném obědě, k němuž vás také zveme, uslyšíme koncert 
pěveckého sboru Vocatus. Program začíná bohoslužbami v 8:30 
 
Návštěva z Německa 
O týden později, 27.-29. dubna, navštíví náš sbor skupinka dospělých 
z evangelického sboru v Laubusch v Německu. Návštěva přijede v pátek večer. 
Sobotu strávíme společným výletem po okolí Poličky. Můžete-li, pojeďte 
s námi. (Pojedeme vlastními auty.) – Zveme vás také ke společné večeři 
a programu v sobotu večer od 18 hodin. Rozloučíme se po dvojjazyčných 
bohoslužbách (začnou v neděli v 8:30.) 
 
Tábor s Američany – letos 23.-27. července 
Více informací a přihlášky získáte v Informačním centru na náměstí. 
 
Dovoz na bohoslužby 
 

Rozpis řidičů 
4.3. Pavel Bureš 6.5. Marie Staňková 

11.3.   Petr Šimon 13.5. Jiří Teplý 
18.3.    René Vraspír 17.5. Pavel Bureš
25.3.   Jan Dus 20.5. Petr Šimon
1.4.   Marie Staňková 27.5. René Vraspír

 

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 
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  

pro všechny 14. dubna 18:00-20:00 – Večer aprílových bláznů 
22. dubna - presbyterní konference v Poličce  
 senior Miloš Hübner vede přenášku a rozhovor 

o islámu; společný oběd;  koncert sboru Vocatus 
27. – 29. dubna: návštěva z Německa: příjezd v pátek 

večer; v sobotu společný výlet; v neděli bohoslužby 
společné bohoslužby s Borovou v Borové – 17. června v 10 

staršovstvo po bohosl.: 11. března; 15. dubna; 6. května; 1. a 3. června 

6.4 Jiří Teplý 28.5. Jan Dus 
8.4.   Pavel Bureš 3.6. Jiří Teplý 

15.4.   Petr Šimon 10.6. Marie Staňková 
22.4.   René Vraspír 17.6. Pavel Bureš 
29.4.   Jan Dus 24.6. 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 604-383-894 
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

