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Podzimní modlitba 
 
 

Bože, kol tvých dávných zdí má duše chodí sirá, 
patří toužebně a nikdo, nikdo neotvírá, 

 
neotvírá oken, neotvírá dveří. 

Zlaty, teply jsou tvé stany, ale zde se záhy zšeří, 
 

a v mé duši záření již chladne, pohasíná, 
k svému Světlu pusť ji, smutní sina 

 
a bojí se zimy. Viz, jak mouchy, brouci 

v pokoj spánku chystají se. Láska vroucí 
 

tvá je sečteny má. – Přece méně není 
duše má než oni!...Ale čím jich snění 

 
jest mi…Nechci. Bože, otevři mi. 

Bože, pusť mne k teplu, bojím se zimy. 
 

Jdou všichni v tebe, děti tvé, ne hosti. 
Jen já jsem venku. Draví, tiší jdou a prostí. 

 
Bože, otevři mi. A ne v spánek: do Radosti… 

Bože, otevři mi do Radosti. 
 

Bohuslav Reynek 
 

List evangelického sboru v Poličce             3/2008 
Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba: 
v říjnu 5. října  Moravcovi 

rodinná neděle (s obědem) 

 12. října  Mlejnkovi 

 19. října  Burešovi  

 26. října  Vaškovi 

díkčinění 

večeře Páně 

v listopadu 2. listopadu  Šimonovi 

rodinné bohoslužby (bez oběda) 

   

 9. listopadu  Bartošovi    

 16. listopadu  Feltlovi    

 23. listopadu  Švecovi, Dusová 

oslavy 90 let ČCE 

(v Praze) 

   

 30. listopadu  Galgociová  

první adventní 

večeře Páně  

   

v prosinci 7. prosince  Hubený 

rodinná neděle (s obědem) 

večeře Páně 

   

 14. prosince  Zástěrová, Doležalová 

večeře Páně 

 21. prosince  Matějková, Hájková 

vánoční slavnost 

17:00 – živý vánoční obraz  

  na schodech kostela 

 24. prosince  Novotná, Flídrová  

16:00 – štědrovečerní bohoslužby 

 25. prosince  Plecháčkovi 

8:30 – Hod Boží vánoční 

večeře Páně 

 28. prosince  Šibravová, Slámová 

 



 

Sborová shromáždění 

nedělní škola každou neděli při bohoslužbách  

biblická hodina každý čtvrtek 15:30-17:00 (poprvé 6.11.) 

rodinné neděle 5. října – rodinná neděle s obědem 

2. listopadu  – rodinné bohoslužby (bez oběda) 

7. prosince – rodinná neděle s obědem 

9.-11. ledna – sborový víkend na hájence na Maděře 

děti večery her: 10. října a 6. prosince (vždy 17:00) 

Halloween Party: 31. října (17:00) 

film pro děti: 14. listopadu (17:30) 

nocování v kostele: 6. prosince (19:00) 

vánoční slavnost: 21. prosince (8:30) 

náboženství 1. stupeň ZŠ Masarykova: čtvrtek 12:40-13:25 

2. stupeň v kostele: pátek 14:00-14:45 

konfirmační každý pátek 15:30-17:00 

výjezd do Daňkovic – 7.-8. listopadu 

mládež každý pátek 15:30-17:00 

18. října – nocování v kostele (19 hod.) 

6. prosince (17:00) – seniorátní vánoční mládež v Proseči  

Pokec s Černou ovcí: 22. října (18:30) 

skup. Černá ovce každou středu 17:30-20:00 

večer s bandem: 22. října (18:30) 

Filmový večer 14. října v 19:15 – film pro dospělé 

14. listopadu v 17:30 – film pro děti 

pěvecký sbor každé úterý v 19 hodin 

dámský klub každou první sobotu v měsíci v 17 hodin: 

4. října; 1. listopadu; 6. pros. - příjemné povídání a tvorba 

angličtina ve sboru Angličtina pro předškoláky a první třídu: pátek 12:30-13:15 

Zábavná angličtina pro 2. a 3. třídu: středa 13:00-13:45 

Zábavná angličtina pro 4. a 5. třídu: úterý 16:00-16:45 

Zábavná angličtina pro 6. a 7. třídu (A): úterý 13:45-14:30 

Zábavná angličtina pro 6. a 7. třídu (B): pátek 14:00-14:45 

Zábavná angličtina pro 8. a 9. třídu(A): středa 14:15-15:00 

Zábavná angličtina pro 8. a 9. třídu(B): čtvrtek 14:15-15:00 

Umění pro všechny: úterý 17:10-18:10 

Sportování pro starší děti: pátek 14:00-15:15 

Konverzace pro středoškoláky: středa 16:30-17:30 

Angličtina – příprava k maturitě a VŠ: čtvrtek 17:00-18:00 

Konverzace pro dospělé (A): úterý 16:00-17:00 

Konverzace pro dospělé (B): úterý 18:00-19:00 

Business English: čtvrtek 19:00-20:00 

pro všechny večer s bandem: 22. října (18:30) 

9.-11. ledna – sborový víkend na hájence na Maděře 

staršovstvo 12. října; 9. listopadu; 14 prosince – vždy po bohoslužbách 

 

J&J&J 
Velice mne těší, že mohu letošní rok zahájit ve spolupráci s manželi Jamie 

a Jeremym Ault. S Jeremym a Jamie navazujeme na pravidelnou výuku 

angličtiny, kterou jsme v našem sboru otevřeli s Kati Salmons. Jistě jste si už 

všimli, že nabízíme celou řadu kursů – a nejde jen o angličtinu. 

Jeremy a Jamie mají kancelář v presbyterně. To, že jsou přítomní, poznáte 

podle toho, že jsou odemčené dveře kostela. Prosím Vás, abyste ctili, že pro 

Jamie a Jeremyho jsou pondělí a sobota volnými dny v týdnu. V ostatních 

dnech je zastihnete v kostele nebo na mobilu. Prosíme, abyste jim volali mezi 

osmou a dvacátou hodinou. 

Já jsem k zastižení od pondělka do pátku také mezi osmou a dvacátou 

hodinou. Pokud mne nenajdete na faře, jsem na telefonu. Jestliže ani telefon 

nezvedám, mám právě výuku, rozhovor nebo jednání. V takovém případě mi, 

prosím, nechejte zprávu - ozvu se Vám zpátky. Prosím, abyste – pokud není 

situace opravdu urgentní – směřovali své telefonáty a návštěvy fary mezi 

osmou a dvacátou hodinu. Na druhou stranu uvítám, když v neodkladných 

případech nebudete váhat a zavoláte mi kdykoli – i večer a o víkendu. Stojím o 

to, abych brzy věděl, že např. někoho z Vašich blízkých odvezli do nemocnice. 
JD 

  

Dovoz na bohoslužby 
 

Rozpis řidičů 

5.10. Marie Staňková 30.11. René Vraspír 

12.10. Petr Šimon 7.12. Marie Staňková 

19.10. René Vraspír 14.12. Jiří Teplý 

26.10. Jiří Teplý 21.12. Jan Dus 

2.11. Marie Staňková 24.12. Pavel Bureš 

9.11. Jan Dus 25.12. Petr Šimon 

16.11. Pavel Bureš 28.12. René Vraspír 

23.11. 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 737-410-951 
 

Pravidelní cestující 

Marta Petrásová 461-728-116 (Korouhev 232) 

Eva Dvořáková 461-724-133 (Jiráskova 695) 

 


