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„Jedna prázdná stránka mne pobízí dodat něco o nejdůleţitějším uţívání Kristova 

pravidla – to jest, aby se člověk spokojil ne s několika málo nebo s jednou 

z vnějších hodnot, ale SE SEBOU SAMÝM, se svými vnitřními hodnotami, o které 

ho nelze připravit. O tom řekl Kristus: Co prospěje člověku, když získá celý svět, 

ale ztratí sebe sama? (Lukáš 9,25) A naopak: Co mu škodí, když ztratí všechno, ale 
sama sebe získá? Nic; má-li sebe, má vše. 

 

Jestliţe by se totiţ někdo ve všem svém jednání vystříhal toho, aby se zaplétal 

do zbytečných věci, ale všude se věnoval jen nezbytným, a tím, ţe by je, pokud 

moţno, vedl zpět k jednotě, setrvával by na své prosté cestě, copak by se nedokázal 

vyhnout snadno nesnázím (které vznikají z mnoha zmatků). 

A jestliţe někdo při své práci nedělá více věcí najednou, ale usilovně se věnuje 

jen nezbytným pracovním povinnostem nebo jednomu dílu, a to tak dlouho, dokud 

je nedokončí, nemůţe přece nevidět, jak se před ním zmenšuje hromada toho, 

co má udělat, a za jeho zády jak roste hora toho, co vykonal. 

Stejně je tomu s dobrými věcmi, které člověk v ţivotě hledá, a s radostmi, jeţ 

mu přinášejí: Ten, kdo netouţí po věcech zbytečných, ani najednou po mnoha 

věcech, které se zdají být nezbytné, ale spokojí se s tím, co je, toho sotva budou 

trápit nesplněná přání. 
 

Souhrn této nejvyšší moudrosti je: 

I. Nezatěžovat se ničím, co přesahuje životní nezbytnosti, spokojit se s mála věcmi, 
sloužícími k pohodlí, a chválit Boha. 

II. Jestliže ty pohodlné chybí, spokojit se pouze s nezbytnými. 
III. Přijdeš-li i on ně, snaž se zachovat sebe sama. 

IV. Nemůžeš-li ani sebe zachovat, zřekni se sebe, jen abys Boha neztratil. 

Kdo totiţ má Boha, můţe všecko postrádat, poněvadţ má na věky své nejvyšší 

dobro s Bohem a v Bohu. A zde je také konec všech potřeb a přání.“  
(z knihy J.A.Komenského – Jedno nezbytné) 

 
 

 Jarmil Feltl Jan Dus  

 kurátor farář  

List evangelického sboru v Poličce             1/2008 
Bohoslužby - vždy v 8:30                  sluţba: 
v březnu 21. března  17:00 Velký pátek; večeře Páně 

Burešovi 

 23. března  Velikonoční neděle; večeře Páně 

Vaškovi 

hledání velikonočních vajíček 

 30. března  Šimonovi (letní čas) 

v dubnu 6. dubna  Feltlovi 

 13. dubna  rodinná neděle s obědem 

Galgociová   

 20. dubna  výjezd do partnerského sboru Laubusch 

Hubený 

 27. dubna  Zástěrová, Doleţalová 

v květnu 1. května  8:30 Nanebevstoupení; večeře Páně 
Matějková, Hájková 

   

 4. května  rodinné bohoslužby (bez oběda) 

Novotná, Flídrová  

   

 11. května  Svatodušní neděle; večeře Páně 

Plecháčkovi 

   

 12. května  Svatodušní pondělí - ekumenické    

 18. května  Trojiční neděle 

Šibravová, Slámová 

   

 25. května  Teplí 

sborový den s borovskými v Poličce 

   

v červnu 1. června  večeře Páně 

Vraspírovi 

   

 8. června  Moravcovi 

sborový víkend na Vlčici (Jižní Čechy)  

 15. června  Šauerovi 

 22. června  Švecovi, Mlejnkovi 

 29. června  Burešovi  

 



Děkujeme 
Váţené sestry, váţení bratři, staršovstvo poličského sboru děkuje všem Vám, 

kdo se podílíte na sborovém ţivotě. Způsobů, jakými se podílíte na společenství 

sboru a přispíváte k jeho pestrosti je mnoho. Váţíme si Vaší podpory. Dáváte 

tak najevo, ţe Vám na poličském sboru záleţí. Děkujeme za to. 

 

Prosíme o Vaši odpověď 

Jako kaţdý rok na jaře, najdete i v tomto sborovém dopise lísteček v němţ 

se Vás ptáme na Vaše moţnosti pomoci sboru v letošním roce. Velmi nám 

pomůţe, kdyţ jej vyplníte a během měsíce dubna vhodíte do dřevěné kasičky 

v kostele. (Můţete jej také doručit na faru.) Vámi přislíbená výše saláru i Vaše 

nabídka sluţby ve sboru pomohou staršovstvu při plánování sborového ţivota 

v letošním roce. 

 

Služba při bohoslužbách 

V této souvislosti bychom Vás chtěli poţádat, abyste nám pomohli se 

sluţbou při bohosluţbách. Jsme si vědomi toho, ţe tato sluţba není snadná: 

Patří k ní úklid kostela před nedělí, pomoc během bohosluţeb a příprava 

pohoštění po nich. Na druhou stranu, na kaţdého vyjde tato sluţba jen jednou 

za čtvrt roku. Nové pomocníky uvítáme právě proto, abychom nemuseli 

zvyšovat frekvenci těch, kteří se na sluţbě jiţ podílejí. 

 

V posledních měsících přispěli 
V období od 1. prosince 2007 do 16. března 2008 přispěli našemu sboru tyto 

sestry a bratři: Anna Bělská; Josef Bezděk; Alena Bezděková; Vlasta 

Boušková; Jiří Brabec; Luboš Brabec; Jaroslav Bureš; Pavel Bureš; Jana 

Burešová; Miluška Burešová; Věra Burešová; Jiřina Coufalová; Marie Červená; 

Jana Dudková; Jan Dus; Anna Dusová; Vladimír Dvořák; Eva Dvořáková; 

Jaromír Faiman; Alena Fajmonová; Pavel Filipi; Zdeněk Haupt; Irena 

Hauptová; Marie Hauptová; Růţena Hornová; Milan Hubený; Jaromír 

Chadima; Jana Chadimová; Boţena Chemišincová; Věra Chotěnovská; 

Danuška Chválová; Josef Janko; Milan Jílek; Růţena Jílková; Vladimír Jiruše; 

Drahomíra Junová; Boţena Kadlecová; Miroslava Kalášková; Jiří Karafiát; 

Martin Karafiát; Květoslava Karafiátová; Otakar Klepárník; Olga 

Klepárníková; Jarmila Klímová; Vlasta Kovářová; Radka Krauzsová; Alena 

Kubásková; Josef Kulíšek; Lenka Kvapilová; Zdeněk Lopour; Zdeněk Lopour; 

Slavomír Lorenc; Věra Luňáčková; Zdeněk Mach; Lenka Machová; Alena 

Matějková; Anna Mládková; Miloš Mlejnek; Dana Muţíková; Vlasta 

Navrátilová; Jaroslav Novotný; Jaroslav Nunvář; Zdeněk Nunvář; Miloslav 

Ošťádal; Jiřina Ošťádalová; Luboš Pajkr; Emil Petr; Marta Petrásová; Miloslav 

Plecháček; Vlasta Plecháčková; Miloslav Praţan; Viktorie Praţanová; Boţena 

Pušová; Josef Romportl; Ludmila Romportlová; Vladimír Síla; Vladimír Síla; 

Jaroslava Sílová; Marie Sílová; Věra Slámová; Lubor Staněk; Hana Straková; 

Bohuslav Šauer; Marie Šauerová; Miroslav Šejnoha; Jaroslav Šibrava; Věra 

Šibravová; Petr Šimon; Vlasta Štaudová; Jarmila Teplá; Jaroslava Trávníčková; 

Jiří Váša; Eliška Vodehnalová; Jaroslav Vodička; Josef Vojtíšek; Olga 

Votavová; Jan Votroubek; Radoslava Vrabcová; Josef Vraspír; Miloslav 

Vraspír; Miloš Vraspír; René Vraspír; Stanislav Vraspír; Lenka Vraspírová; 

Marie Vraspírová; Zdenka Vraspírová; Zdenka Zezulová; Lenka Ţiţková. 

Děkujeme všem dárcům. 
 

Potvrzení o darech za rok 2007 

Jak jsme avizovali v předchozím sborovém dopise, měli jste od ledna 

moţnost vyzvednout si v kostele potvrzení o darech církvi za loňský rok. Pokud 

jste tak neučinili, dostáváte jej nyní s tímto dopisem. Tato potvrzení vycházejí 

z pečlivě sestavených dat, která jsme několikrát ověřovali. Přesto však 

nemůţeme vyloučit, ţe někde nedošlo k chybě. Prosíme Vás tedy, abyste si svá 

potvrzení zkontrolovali a v případě jakýchkoli dotazů nebo nesrovnalostí se 

nerozpakovali na nás obrátit. 

 

Platba saláru v roce 2008 

I v letošním roce můţete platit salár v kostele před bohosluţbami a po nich. 

Přesto však bychom Vás chtěli povzbudit, abyste si zřídili k úhradě saláru 

trvalý příkaz k převodu z účtu. Nebudete muset na příspěvky sboru myslet 

a rozloţíte si tak do únosných měsíčních splátek částku, která by jinak byla 

příliš vysoká. 

V této souvislosti Vám připomínáme, ţe povinnost platit salár má kaţdý 

dospělý člen naší církve. Kaţdý platí salár sám za sebe, pouze manţelé mohou 

odvádět součet svých salárů společně. Výše saláru je stanovena řády naší 

církve. Činí 5% našich celkových ročních čistých příjmů.  

Salár je hlavním zdrojem příjmu našeho sboru. Hradíme z něj náklady na 

běţný sborový provoz: osvětlení, otop atd., ale i nutné opravy a rekonstrukce. 

V letošním roce bychom rádi pořídili nové ţidle do presbyterny i místnosti 

nedělní školy a kuchyňky v patře. (Jistě si vybavujete, ţe ţidle v těchto 

místnostech jsou staré, mnohé v havarijním stavu a navíc je jich alespoň pět 

různých typů.) Zbudou-li nám nějaké finance, chceme je investovat do lepší 

izolace oken, abychom tak do budoucna ušetřili za otop. Jistě Vás bude zajímat, 

ţe navzdory rostoucím cenám energií se nám loni podařilo udrţet výdaje za 

elektřinu na úrovni roku 2006. 

 



 

Sborová shromáždění 

nedělní škola každou neděli při bohoslužbách  

rodinné neděle 13. dubna – rodinná neděle s obědem 

4. května – rodinné bohoslužby (bez oběda) 

6.-8. června – sborový víkend na Vlčici 

děti hledání velikonočních vajíček: 23. března po bohoslužbách 

nocování v kostele: 3. května – druhý stupeň (od 19:00) 

film pro děti: 11. dubna 

večer her: 3. května a 23. května – vždy od 17 hodin 

náboženství 1. stupeň ZŠ Masarykova: čtvrtek 14:30-15:15 

6.-8. třída v kostele: úterý 14:00-14:45; pátek 14:00-14:45 

mládež každý pátek 15:30-16:45 

29. března v 17:00 – seniorátní mládež v Poličce  

   (host: farář Jan Keller) 

večery s bandem: 14. května; 11. června 

band každou středu 18:00-19:30 

Filmový večer 11. dubna – film pro děti; 24. dubna – film pro dospělé; 

19. června 

pěvecký sbor každé úterý v 19 hodin 

dámský klub každou první sobotu v měsíci v 17 hodin: 

5. dubna; 3. května; 7. června - příjemné povídání a tvorba 

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 

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 16. dubna 18:00-20:00 – Večer aprílových bláznů 

27. dubna - presbyterní konference v Proseči  

  přednáší farář Jan Čapek z Liberce 

18.- 20. dubna: návštěva partnerského sboru v Laubusch 

  příjemné setkání s evangelíky v Německu 

25. května: společný sborový den s Borovou v Poličce 

večery s bandem: 14. května; 11. června 

22. května v 19:00: Kati – Můj český kulturní šok 

29. května: koncert Spirituál kvintetu v Krucemburku 

6.-8. června: sborový víkend na Vlčici (Jižní Čechy) 

27.-29. června: setkání křesťanů v Bratislavě 

26. června: odpoledne zmrzliny a her 

staršovstvo 17. dubna v 17:00; dále dle dohody 

 

Pozvání do sborového společenství 
Váţení přátelé, jak je patrné i z tohoto dopisu, v našem sboru podnikáme 

širokou škálu aktivit pro všechny generace. Jde nám o to, aby sbor byl 

domovem nás všech, místem, kde čerpáme posilu a povzbuzení. 

Proto Vás všechny jménem staršovstva srdečně zvu k účasti na sborových 

shromáţděních. - Rád bych zdůraznil ono slovo „všechny“. Společenství církve 

není jen pro úzkou skupinku jakýchsi „náboţenských fandů“. Vy, kdo občas 

přijdete do kostela, jste si jistě všimli, ţe společenství našeho sboru je otevřené 

lidem velmi různým – a je to tak dobře. Budeme rádi, kdyţ pozvání přijmete 

i Vy. 

Pokud byste se rádi dozvěděli více o sborových aktivitách, doporučuji Vám 

sborový kalendář, který tisknu kaţdý měsíc. Zdarma si jej můţete vyzvednout 

začátkem kaţdého měsíce v hale kostela. 

Pokud mi sdělíte svou e-mailovou adresu, budu Vám posílat informace o 

dění ve sboru e-mailem. Tato sluţba dobře funguje jiţ několik let.  

Občas rozesílám i informace pomocí SMS. – Kvůli softwarovým 

omezením to však mohu provádět jen výjimečně. 

 

Dovoz na bohoslužby 
 

Rozpis řidičů 

21.3. Jan Dus 11.5. Pavel Bureš 

23.3. Marie Staňková 12.5. Petr Šimon 

30.3. Pavel Bureš 18.5. René Vraspír 

6.4. Petr Šimon 25.5. Jiří Teplý 

13.4. Marie Staňková 1.6. Jan Dus 

20.4 René Vraspír 8.6. Pavel Bureš 

27.4. Jiří Teplý 15.6. Petr Šimon 

1.5. Jan Dus 22.6. René Vraspír 

4.5. Marie Staňková  29.6. Jiří Teplý 
 

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 737-410-951 
 

Pravidelní cestující 
Marta Petrásová 461-728-116 (Korouhev 232) 

Eva Dvořáková 461-724-133 (Jiráskova 695) 

 


