
Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v říjnu 7. října  Matějková, Hájková 

oslava 70 let našeho kostela 
 synodní senior Joel Ruml 
 synodní kurátorka Mahulena Čejková 
 člen synodní rady Pavel Prosek 

 14. října  Galgociová 
♫ zvonky 

 21. října  Novotná, Flídrová  
díkčinění, večeře Páně 
♫ sboreček 

 28. října  Bisová, Plecháčková 
♫ zvonky 

v listopadu 4. listopadu  Šibravová, Slámová 
rodinná neděle s obědem 
♫ sboreček; výroba na vánoční bazar 

 11. listopadu  Teplí   
 18. listopadu  Vraspírovi 

večeře Páně 
♫ zvonky 

 25. listopadu  Moravcovi 
♫ sboreček 

v prosinci 2. prosince  Šauerovi 
první adventní, večeře Páně 
rodinné bohoslužby (bez oběda) 
♫ zvonky 

 

 9. prosince  Švecovi, Mlejnkovi; večeře Páně 
♫ sboreček 

 

 16. prosince  Burešovi; večeře Páně 
♫ zvonky 

 

 23. prosince  Vaškovi 
vánoční slavnost 
živý vánoční obraz na schodech kostela 

 24. prosince  Šimonovi 
16:00 - štědrovečerní bohoslužby  

 25. prosince  Bartošovi 
8:30 – Hod Boží vánoční, večeře Páně 

 30. prosince  Feltlovi 
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Ne vy jste mne vyvolili,  
ale já jsem vyvolil vás  
a postavil, abyste šli a ovoce přinesli 

(Jan 15, 16a) 
 

Pán Ježíš říká „Já jsem vás postavil, abyste šli.“ Ne abychom prožívali 
nějakou náladu, vytržení, ale abychom šli, pochodovali podle jeho pokynů 
vpřed. Nikdo si nesmí myslet, že to bylo řečeno jen jeho tehdejším 
učedníkům. Platí to i dnes nám. Kdybychom nevztáhli tato i jiná slova 
na sebe, stala by se nám Bible pohádkou nebo kouskem historie. Na to ji 
nemáme. Písma k nám mluví a my máme z toho vyvodit určité důsledky. 
Tím, že nás Ježíš vyvoluje ke slyšení svého slova, jsme voláni do práce. 
Každý máme nějaké obdarování, schopnosti i možnosti, a žeň je stále 
hojnější a dělníků málo. Jak pracovat? Hovořit s bližními o daru evangelia, 
pozvat, přivést, vysvětlovat, s láskou pomáhat a bez přestání se modlit. 
Nikoho neponižovat a nesoudit. Nikoho neodstrkovat a předem nevylučovat. 
Radovat se v Pánu. Naše mírnost buď známa všem lidem, vždyť Pán je 
blízko. 

Zpráva o milostivém božím vyvolení a o spasení v božím Synu nesmí 
v našich ústech umlknout. Naší přední starostí buď, aby se zvěst evangelia 
u nás nezastavila. Jsme zde jako církev nejen proto, že jsme zde my, kdo 
jsme byli pokřtěni, ale především proto, že je zde on, z něhož všechno 
vychází a k němuž všechno směřuje. 

Patnáctá kapitola Janova evangelia obsahuje podobenství o vinném 
kmeni, jímž je Kristus, a my jsme jeho ratolesti. Církev je zvláštní organická 
jednota: jedno tělo v Kristu. S církví je to vskutku tak jako s naším tělem. 
Údy těla netvoří ještě člověka. Člověk je zde teprve tehdy, když všechny 
orgány jsou spojeny a propojeny ve zvláštní živou jednotu, podléhající 
jedné vůli a vyšší síle, než je síla kteréhokoliv z nich. Podobně je to 
i s církví. Je jedním tělem jen v Pánu Ježíši Kristu. 

To si připomínáme, když myslíme na církev. Snižovali bychom církev, 
kdybychom nedbali na její vnitřní duchovní stavbu a viděli v ní jen lidskou 
organizaci, která stojí a padá naší dobrou vůlí. Kristus Pán ji povolává 
a Duchem svatým zachovává. V tom je naše radost i jistota pevné půdy pod 
nohama, ale i naše odpovědnost: ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás 
vyvolil, abyste šli a ovoce přinesli.     JF 



 
Sborová shromáždění 
biblické hodiny ve středu v 15:30 – poprvé 7. listopadu 
nedělní škola každou neděli při bohoslužbách  
rodinné neděle 4. listopadu – rodinná neděle s obědem 

2. prosince – rodinné bohoslužby (bez oběda) 
23. prosince – vánoční slavnost a živý obraz 

děti nocování: 1. stupeň – 20. října; 2. stupeň – 3. listopadu  
   začátek v 19 hodin; přijďte navečeření 
večer her: 16. listopadu  od 17 hodin 
Halloween Party – 31. října od 17 hodin 

sboreček 7. a 21. října; 4. a 25. listopadu; 9. prosince  
zvonky 14. a 28. října; 18. listopadu; 2. a 16. prosince 
náboženství 1. stupeň ZŠ Masarykova: čtvrtek 14:35-15:20 

6.-8. třída ( kostel): úterý 14:00-14:45;  pátek 14:00-14:45 
mládež každý pátek 15:30-16:45 

Daňkovice: 2.-3. listopadu 
1. prosince – seniorátní sejití mládeže v Hlinsku 
nocování v kostele: 1. prosince (po návratu z Hlinska) 

band každou středu 18:00-19:15 
dvacátníci 2. prosince v 15:00 – zveme mladé páry i jednotlivce 
Filmový večer pro rodiny: 12. října; 7. prosince – od 18:30 

pro dospělé: 15. listopadu; 13. prosince  –  od  19:00 
pěvecký sbor každé úterý v 19 hodin  
dámský klub obvykle první sobotu v měsíci v 17 hodin 

13. října; 3. listopadu; 1. prosince 
angličtina ve sboru Zábavná angličtina A1 (1.-3. třída ZŠ): úterý 15:45-16:30 

Zábavná angličtina A2 (1.-3. třída ZŠ): čtvrtek 14:40-15:25 
Zábavná angličtina B (4.-5. třída ZŠ): úterý 16:45-17:30 

Podzim je tu 
a já vás opět zvu k našim pravidelným i mimořádným setkáním. Především 
vás rád uvítám na bohoslužbách, kde mají místo všechny generace. Děti si 
při nedělní škole letos povídají o výrazných biblických postavách. Už teď si 
všimněte, kdy budou rodinné neděle a nocování v kostele. Na náboženství 
v týdnu hovoříme s dětmi z prvního stupně o Starém zákoně; se staršími 
dětmi probíráme Modlitbu Páně. Mládež se opět schází v pátek odpoledne. 
Pěvecký sbor cvičí už pravidelně v úterý večer. (Stále vítá nové talenty.) 
Ve středu odpoledne nezapomeňte na biblickou hodinu dospělých. Stejně 
jako loni Vám nabízíme širokou nabídku kursů angličtiny. (Chcete-li se 
stále ještě přihlásit, máte poslední příležitost.) Jednou měsíčně promítneme 
film v angličtině. Téměř každou neděli po bohoslužbách bude Kati s dětmi 
a mládežníky cvičit buď zpěv nebo hru na zvonky. Dámský klub se schází 
obvykle první sobotu v měsíci. Chystáme také novinky: začíná nacvičovat 
mládežnický band. Kati chystá sérii vyprávění a promítání o USA. A ve 
sboru se začala scházet skupinka mladých párů a jednotlivců, kterým 
pracovně říkáme dvacátníci. 
Nabídka je široká a dveře kostela jsou otevřeny každému. Brzy na viděnou. 

JD 

 
Dovoz na bohoslužby 
 

Rozpis řidičů 
7.10. Petr Šimon 2.12. Marie Staňková 

14.10. René Vraspír 9.12. Jan Dus 
21.10. Jiří Teplý 16.12. Jiří Teplý 

 
 
 
 
 

Zábavná angličtina C1 (6.-9. třída ZŠ): úterý 14:45-15:30 
Zábavná angličtina C2 (6.-9. třída ZŠ): středa 16:30-17:15 
Zábavná angličtina C3 (6.-9. třída ZŠ): čtvrtek 15:45-16:30 
Zábavná angličtina pro středoškoláky: čtvrtek 16:45-17:30 
Konverzace pro dospělé 1: úterý 17:45-18:45 
Konverzace pro dospělé 2: čtvrtek 17:45-18:45 
Angličtina (M. Jakubcová): úterý 15:30-17:00 

pro všechny 7. října: oslava 70 let evangelického kostela v Poličce 
22. listopadu v18 hod.:  Thanksgiving Dinner 
  (společná večeře na americký svátek Díkůvzdání) 
Kati vypráví a promítá o USA (vždy v 19 hod.) 
   18.  října – Velké prérie Spojených států 
   6. prosince – Vánoční tradice 
živý vánoční obraz – 23. prosince 17:00-18:00 

staršovstvo po bohoslužbách: 14. října; 11. listopadu; 9. prosince 
4. listopadu: presbyterní konference v Jimramově 

28.10.   Jan Dus 23.12. Pavel Bureš
4.11.   Marie Staňková 24.12. Petr Šimon 
11.11   Pavel Bureš 25.12. René Vraspír
18.11.   Petr Šimon 30.12. Jiří Teplý 
25.11. René Vraspír 1.1. Jan Dus 

 

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)


