
 

 
 
Že je v bibli mnohé, čemu 
nerozumím, mě nezneklidňuje. 
Mnohem víc mě zneklidňuje to,  
čemu rozumím. 
 Mark Twain 

 
Čemu vlastně věříme? Jaký je skutečný význam pojmů, které stále znovu 

v církvi užíváme? Známe je natolik důvěrně, že už o nich ani nepřemýšlíme; 
proto je také nedokážeme vysvětlit těm, kteří se nás ptají... 

Ale vedle zvědavých jsou tu i bolestné otázky, které člověk vyslovuje 
v mezních situacích; tehdy netouží tolik po informacích, ale spíš po 
pochopení smyslu utrpení, svého i těch druhých. Proč se zlé věci stávají 
hodným lidem? Lidský život s bolestí, nemocí a smrtí už sám o sobě je 
otázkou nejtěžší... 

Bible, Písmo svaté, jež můžeme společně otevírat, nedává řešení každé 
životní situace a neodpovídá na všechna naše Proč. Ale ukazuje směr, jímž 
máme jít, dává naději, o níž můžeme druhým svědčit, a ujišťuje nás, že náš 
život má smysl. Bible není snadná kniha. Podobá se mohutné polyfonii, 
v níž se proplétají jednotlivé hlasy. Každý z nich je veden samostatně, ale 
teprve jejich plnost vytváří velkolepou skladbu... 

Bibli psali lidé: vzdělaní i velmi prostí, chuďasové i králové. A přece to 
není kniha člověka, ale kniha pro člověka. Nepochází z lidských zkušeností, 
představ a ideálů, ale z Božího Ducha. Má lidský rukopis, často kostrbatý, 
ale nad smyslem sdělení bděl Bůh. 

z knihy Luďka Rejchrta - Srozumívání 
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List evangelického sboru v Poličce             2/2007 
Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v červnu 3. června  Zástěrová, Doležalová; Trojiční neděle, 

konfirmace, večeře Páně 
 10. června  Matějková, Hájková 

rodinná neděle s obědem 
promítání fotek, hry 

  17. června  10:00 společné bohoslužby v Borové 
poté historie kostela, oběd, koncert 
(v Poličce bohoslužby nejsou) 

  24. června  Novotná, Flídrová  
slib staršovstva – senior Tomáš Jirků 

v červenci 1 . července  Bisová, Plecháčková 
 6 . července  17:00 Husovská vzpomínka v Liboháji 
 8. července  Šibravová, Slámová 
 15. července  Teplí 
 22. července  Vraspírovi; večeře Páně (s Američany) 
 29. července  Moravcovi; bohoslužby na závěr tábora 
v srpnu 5. srpna  Šauerovi  
 12. srpna  Švecovi, Mlejnkovi  
 19. srpna  Burešovi; večeře Páně  
 26. srpna  Vaškovi  
v září 2. září  Šimonovi 

rodinná neděle s obědem 
 9. září  Bartošovi 

bohoslužby – farář David Sedláček 
poté promítání a povídání o Mexiku 

 16. září  Feltlovi 
bohoslužby s Američany z Minnetonky   

 23. září  Galgociová; večeře Páně 
 30. září  Hubený 
 
 
Sborová shromáždění 
biblické hodiny  přes léto se nescházíme, ohlásíme se opět na podzim 
nedělní škola každou neděli při bohoslužbách – prázdninová nedělní 

škola se zábavným programem i v červenci a srpnu 
3. září – rodinné bohoslužby (s obědem) 

náboženství letošní výuku náboženství ukončíme 15. června 
mládež 31. srpna + 1. září – výjezd mládeže do Daňkovic 
další program Pobyt Američanů v Poličce 

Američané v Poličce od 20. do 30. července 
tábor: od 23. do 27. července 

staršovstvo v létě dle dohody; 2. září po bohoslužbách



7. října oslavíme 70 let kostela  
V letošním roce oslaví poličský sbor 70ti leté výročí otevření chrámu Páně. 
Úmysl postavit vlastní kostel pochází již z roku 1905, kdy byl zakoupen 
pozemek za Synským rybníkem. Teprve ve třicátých letech se tento úmysl 
začal realizovat. Při sborovém shromáždění dne 7. dubna 1935 bylo 
jednomyslně usneseno vystavět kostel. Podle náčrtků arch. Bohumíra 
Kozáka, předního českého funkcionalistického architekta, zhotovil plány 
místní stavitel Josef Mach, kterému byla také celá stavba zadána. Se 
stavbou se započalo v létě 1936 (základní kámen položen 6. července) 
a kostel byl ještě toho roku pokryt střechou. Na jaře roku 1937 byla stavba 
dokončena. Interiér (lavice, stůl Páně, kazatelna, osvětlení) byl proveden 
podle návrhu arch. Ladislava Kozáka (bratra Bohumíra). Celkový náklad 
činil 280.000 Kč. 

Slavnostní otevření nového chrámu Páně se konalo v den M. J. Husa 
6. července 1937 za účasti asi 3.000 osob. Po rozloučení se starou 
modlitebnou bral se průvod městem do nového chrámu Páně. Zde otevřel 
a odevzdal chrám jeho účelům br. synodní senior Dr. Josef Souček z Prahy. 
Slavnostní kázání vykonal br. farář Dr. Viktor Hájek z Brna. 

Náš sbor si připomene tuto událost při sborovém shromáždění 7. října 
2007 za účasti br. synodního seniora Joela Rumla a dalších hostí. K tomuto 
výročí také chceme zakoupit nové digitální varhany. Dosud sloužilo 
elektrické pedálové harmonium, které naši předci zakoupili jako provizorní 
řešení. Jsme rádi, že toto provizorium konečně končí. 

Ať máme na mysli slova žalmistova – „Zaradoval jsem se, když mi řekli: 
Půjdem do Hospodinova domu! A naše nohy již stojí ve tvých branách, 
Jeruzaléme.“ JF 
 
 
Tábor s Američany letos počtvrté (23.-27.7.) 
Na červenec chystáme opět tábor s Američany. Srdečně zvu také Vás: 
- děti: V tuto chvíli zbývá posledních pár místeček. Chcete-li se přidat, 

neváhejte a vyplňte v Informačním centru na náměstí přihlášku. 
- ubytovatelé: Nabídek na ubytování máme přesně akorát. Děkujeme. 
- hostitelé: Můžete-li, pozvěte 3-4 Američany na večeři. Nemluvícím 

anglicky dodáme překladatele. (Hlaste se Z. Šimonové: 603-990-929) 
- pomocníci: Hledáme dobrovolníky na pomoc v kuchyňce nebo úklid 

kostela. Stačí jedno půldne v týdnu. (Hlaste se A. Dusové) 
- výletníci: Přidejte se a pojeďte s námi na půldenní nebo celodenní výlet. 
Zvu každého z Vás k večeři s Američany v sobotu 21. července v 18 hodin. 
Bližší informace najdete v podrobném programu v kostele. 

Nové telefonní číslo: 461-100-419 
Šetříme sborové peníze, proto staršovstvo rozhodlo, že pevnou linku 
změníme na výrazně lacinější internetový telefon. Prosím Vás, abyste si 
poznamenali nové telefonní číslo sboru. (Číslo na mobil zůstává totéž.) 

Budu rád, když mi budete volat kterýkoli den v týdnu mezi osmou ráno 
a osmou večer. Když mezi 8. a 20. hodinou nezvednu telefon, znamená to, 
že jsem uprostřed důležitého rozhovoru, výuky, schůzky a v danou chvíli se 
Vám nemohu věnovat. Sám Vám však zavolám zpět, jakmile to bude možné. 
V situacích, kdy potřebujete naléhavou pastorační pomoc (např. odvoz do 
nemocnice apod.), neváhejte a volejte i mimo tuto dobu.   

 
 
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 
3.6. Jiří Teplý 5.8. Jan Dus 

10.6. Marie Staňková 12.8. Jiří Teplý 
17.6. Pavel Bureš 19.8. Pavel Bureš 
24.6. Petr Šimon 26.8. Petr Šimon 
1.7. René Vraspír 2.9. Marie Staňková 
6.7. Jiří Teplý 9.9. René Vraspír 
8.7. Pavel Bureš 16.9. Jiří Teplý 

15.7. Jan Dus 23.9. Jan Dus 
22.7. Petr Šimon 30.9. Pavel Bureš 
29.7. René Vraspír 7.10. Petr Šimon 

 

Telefon - řidiči 
Pavel Bureš 737-638-299 
Jan Dus 461-100-419; 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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