
 

 

Jak vypadá typický křesťan? Jaký je? Je starý, nebo mladý? Je vyučený, 

středoškolák, nebo má vysokou školu? Je křesťan citlivý introvert nebo 

extrovertní pragmatik? Je to naivka, který věří všemu, nebo racionální 

člověk, jenž si klade otázky? 

Mnozí, s nimiž se setkávám a kteří nepatří do církve, jsou přesvědčeni, 

že přesně vědí, jak typický křesťan vypadá a jaká je církev. Mají určitý 

pevný obraz, jakousi škatulku, kterou si vytvořili nebo převzali od druhých. 

A čím méně křesťanů skutečně zblízka znají, tím snáze se jim tyto obrazy 

a škatulky vytvářejí. 

Jedna z věcí, za kterou můžeme být právem vděční svým oklahomským 

přátelům, je právě to, že nám pomáhají tyto ustálené představy 

o křesťanech a církvi bourat. Mnozí poličáci se až díky táborům a výuce 

Kati setkali s angažovanými křesťany. Až díky nim pochopili, že křesťan 

nemusí být někdo, kdo stojí na nároží a přesvědčuje ostatní, naopak že 

křesťané mohou svou víru  předávat tichou službou. Třeba tak, že přijedou 

přes půl zeměkoule učit angličtinu. A světe div se, jsou to lidé moderní, mají 

rádi technologie, jsou vzdělaní. A oni vám věří v Boha! 

 Na dvě věci bych vás rád v této souvislosti upozornil: 

1) Ta první je otázka: Proč se mnozí naši poličští spoluobčané setkali 

s vírou až u Američanů? Proč ne u nás? Vždyť my s nimi žijeme celý 

rok a nejen deset dní v roce? My to nesvedeme? Je to pro nás příliš 

dát najevo živou víru, která se neschovává a nestydí a současně 

neznásilňuje a nenutí, ale svobodně zve? 

2) A to druhé: Všimněte si, že s Ježíšem a jeho následovníky to bylo 

právě tak. Ani tehdy neexistoval žádný mustr, prototyp správného 

křesťana. Už tehdy za Ježíšem šlo široké spektrum lidí. Vlastně 

kdokoli, kdo ho slyšel a rozhodl se jít za ním. A tak je to dodnes. (JD) 
  

 Jarmil Feltl Jan Dus  

 kurátor farář  
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List evangelického sboru v Poličce             2/2008 
Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba: 
v červnu 1. června  Vraspírovi 

večeře Páně 

 8. června  Moravcovi 

sborový víkend na Vlčici (Jižní Čechy) 

  15. června  Plecháčkovi 

  22. června  Burešovi  

  29. června  Vaškovi 

v červenci 6 . července  Šimonovi 

8:30 bohoslužby 

17:00 Husovská vzpomínka v Liboháji 

 13. července  Bartošovi 

 20. července  Feltlovi 

večeře Páně (s Američany) 

 27. července  Švecovi, Mlejnkovi 

bohoslužby na závěr tábora 

v srpnu 3. srpna  Galgociová      

 10. srpna  Hubený    

 17. srpna  Zástěrová, Doležalová 

večeře Páně 

   

 24. srpna  Matějková, Hájková    

 31. srpna  Novotná, Flídrová  

14:30 instalace seniorátního výboru  

 (v Jimramově) 

   

v září 7. září  Plecháčkovi 

rodinné bohoslužby (bez oběda) 

 14. září  Šibravová, Slámová 

 21. září  Teplí 

večeře Páně 

 28. září  Vraspírovi 

 

Sborová shromáždění 
  Moravcovi 

biblické hodiny  přes léto se nescházíme, ohlásíme se opět na podzim 

nedělní škola prázdninová nedělní škola  
  (každou neděli při bohoslužbách)  

29. a 30. srpna – výlet dětí, mládeže a rodičů do Prahy 

7. září – rodinné bohoslužby (bez oběda) 

náboženství letošní výuku náboženství ukončíme 14. června 

konfirmandi 12.-13.  září – výjezd konfirmandů do Daňkovic 

další program Pobyt Američanů v Poličce 
 Američané v Poličce od 18. do 28. července 

 Tábor: od 21. do 25. července 

staršovstvo 29. června a  7. září po bohoslužbách 

 



Míli přátele v sboru, studenti a rodiče,  
 

Chtěla bych vám poděkovat za spolu práce zábavnost na tihle dvě 

roky, když jsem učila v kostel a pracovala jsem v sboru. Když mi 

pozval farář Jan Dus, abych přišla a učila Anglicky, jsme neviděli, 

jestli tady vůbec by bylo zájem.  Ale, Ano, tady bylo, a jsem byla 

překvapena jak lidi máj hodnotu umět jazyky. První rok jsme měli 

sedům hodinu Angličtinu a letos devět, pořad pro všechní generace. 

Ale mám pocit, že hodiny byli malá část z toho, co jsem tady 

dělala.  Mám dobré vzpomínky z akci jako Halloween Party, Večer 

Aprílových bláznů, Game Nights, a naše Večeře díkůvzdání.  Stvořili 

jsme tyto akci pro sbor i studenti a rodiče z Angličtinu. Taky jsem 

pracovala hodně s dětmi a mládeže v sboru na nocovanni a akci pro 

mládež.  Pro mne to bylo jedno práce. Pořad jsem myslila všechno co 

dělám, dělám pro kostel, aby lidi z Poličky viděli jak život v kostele 

může vypadat.  

 Já jsem rada že přijedou další lidi na můj místo, aby to práce 

mohl pokračovat dál.  Když tady začnou nové život, Jeremy a Jamie 

budou mít hodné energie a nápady na nové akci pro vás, ale to 

nebude jednoduši pro ně.  I pro mne to nebylo pořad zábavní 

a někteří z vás víte jak to bylo těžké pro mne se učit česky jazyk 

a kultura i prostě jak já bych mohla tady žít. Myslím že všechno, který 

jsem dělala, by bylo nemožně bez pomoc z Vas.  Dusovi dělali fakt 

moc to první rok. Měli pro mne pokoj v faře a místo rodinu. Každý 

den dávali jídlo i taky psykogolická podpora.  Když jsem se 

přestěhovala do svůj bytě, mnohou lidi pozvali mi na obědu v neděle 

i někteří pozvali mezi týdnu, jenom tak.  Každé jídlo bylo mnoho 

pomoc pro mne, abych tady žila a rozuměla České kultura.  Chtěla 

bych vás prosit, abyste pomáhali také Jeremy a Jamie takhle.  

Nebudou rozumět toto kultura a budou sami v svojí bytě.  Také budou 

potřebovat přátele i pomoc jako já. 

Prace v sboru potřebuje lide, které přijdou i pomáhat.  Já bych 

nemohla tady poděkovat každou člověku, ale stejné chci říct, že můj 

práce neexistuje bez vás, a prostě bych nemohla užit tento zkušenost 

bez pomoc z přátele.  Děkuji vám a na shledanou. 

Love, Kati 
(pouze nejnutnější úpravy provedl JD) 

 

Letošní tábor s Američany 
Už zase, jako vždycky, napadá vás možná. A máte pravdu, už zase chystáme 

tábor s Američany. V mnohém bude jistě podobný jako v minulých letech. 

V mnohém však bude jiný: Část Američanů, kteří přijedou, tu budou letos 

poprvé. Mezi nimi také Jeremy a Jamie Aultovi, mladí manželé, kteří tu už 

zůstanou a v příštím školním roce převezmou výuku angličtiny v kostele. No 

a letošní tábor bude jiný také v tom, že se budeme loučit s Kati.  

Na tábor přijímáme všechny děti, které mají za sebou 1.-9. třídu ZŠ. 

Máte-li zájem, přihlaste se co nejdříve. Příjem uzavřeme při stovce 

přihlášených, to nastane patrně během několika dní.  

I pro vás, kdo už nejste děti, a přece máte o tábor zájem tu mám několik 

nabídek. Především vás zvu k bohoslužbám s Američany v neděli 20. a 27. 

července.  Můžete se s námi také vydat na výlet: v pondělí (21.7.) a ve 

čtvrtek (24.7.) odpoledne nebo v sobotu (26.7.) celý den. No a uvítáme také 

vaši pomoc: Přihlaste se co nejdříve, pokud jste ochotní pozvat 2-4 

Američany na večeři nebo pomáhat při táboru třeba v kuchyňce nebo 

odpoledním úklidem. Za každou pomoc jsme vděční.               (JD)   

 

Dovoz na bohoslužby 
Rozpis řidičů 

1.6. Jan Dus 3.8. Jiří Teplý 

8.6. Pavel Bureš 10.8. Pavel Bureš 

15.6. Petr Šimon 17.8. Petr Šimon 

22.6. René Vraspír 24.8. René Vraspír 

29.6. Jiří Teplý 31.8. Jan Dus 

6.7. ráno: Marie Staňková 7.9. Marie Staňková 

6.7. odpoledne: Pavel Bureš 14.9. Jiří Teplý 

13.7. Petr Šimon 21.9. Jan Dus 

20.7. Jan Dus 28.9. Pavel Bureš 

27.7. René Vraspír 5.10. Marie Staňková 
 

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) 



 


