
 

  

 

Kdo je Bůh? 

Dovolte, ale nezdá se vám, že je to poněkud drzá otázka? Co kdyby vás z ničeho 

nic někdo zastavil na ulici a domáhal se: „Kdo jste vy?“ Nemá Bůh alespoň 

stejné právo na soukromí, jaké si přičítáme my, lidé? 

Avšak kdyby už k tomu došlo, co byste na tu otázku řekla vy? Jméno, rodné 

číslo, číslo občanského průkazu? To přece nejste vy! Abych měl trochu 

představu, kdo vlastně jste, musela byste mi vyprávět příběh svého života – kde 

jste se narodila, jak jste vyrůstala, čím jste se vyučila, jak jste se vdala 

a vychovala rodinu. To teprve jste vy. Člověk, to je příběh o tom, co jste dělala, 

jak jste žila – a jak se to ve vašem životě všechno rýmuje. 

A Bůh jak by smet. I Boha známe jen podle činů. Tak se v bibli nedočítáme 

o metafyzice, nýbrž o „velikých činech Hospodinových“. Totiž člověk kolem 

sebe vidí tolik zázraků! Třeba už jen zázrak zrození, či ostatně zázrak všeho 

stvoření, lesů a řek a všeho, co žije kolem nás. A pak zázraky našeho života. 

Třeba zázrak odpuštění a obnovy. Jen se nad tím zamyslete. Když pomyslíte, jak 

spolu lidé jednají, je to vůbec zázrak, že v našem obcování jsou i chvíle dobré 

a čisté, nepokřivené. Bůh ví, že naší zásluhou to není. 

Tak tomu, jak se to rýmuje a co se v tom projevuje, říkají věřící „Bůh“. Vidí 

kolem sebe, jak někdo něco tvoří, obnovuje, vede člověka životem, hojí rány a 

odpouští je, aby nás nezničily. Nevědí kdo, avšak vidí stopy lásky a říkají 

„Bůh“ – i když se ve skutečnosti může jmenovat docela jinak. 
Erazim Kohák – Hesla mladých svišťů 
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List evangelického sboru v Poličce             1/2009 Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba: 
v lednu 1. ledna  Teplí; večeře Páně    

 4. ledna  Vraspírovi    

 11. ledna  Moravcovi    

 12. ledna  Mlejnkovi 

16:30 ekumenické bohoslužby (+ čaj) 

   

 18. ledna  Burešovi  

bohoslužby s konfirmandy 

   

 25. ledna  Vaškovi    

v únoru 1. února  Šimonovi; večeře Páně    

 8. února  Bartošovi 

 15. února  Feltlovi 

 22. února  Švecovi, Dusová 

rodinné bohoslužby (bez oběda) 

v březnu 1. března  Galgociová; 1. postní, VP 

 8. března  Hubený; 2. postní, VP 

 15. března  Zástěrová, Doležalová 

3. postní – hudební bohoslužby 

 22. března  Matějková, Hájková 

sborové shromáždění      (4. postní) 

 29. března  Novotná, Flídrová; 5. postní, VP 

v dubnu 5. dubna  Plecháčkovi; květná 

rodinné bohoslužby  s obědem 

 10. dubna  Šibravová, Slámová 

17:00 Velký pátek; večeře Páně 

 12. dubna  Teplí 

Velikonoční neděle; večeře Páně  

hledání velikonočních vajíček (děti) 

 19. dubna  Vraspírovi 

 26. dubna  Moravcovi 

společný sborový den v Borové 

v Poličce bohoslužby nejsou 

v květnu 3. května  Mlejnkovi 

 10. května  Burešovi  

rodinné bohoslužby (bez oběda) 

 17. května  Vaškovi 

 21. května  Šimonovi 

16:00 Nanebevstoupení; večeře Páně 

 24. května  Bartošovi 

 31. května  Feltlovi 

Neděle svatodušní; večeře Páně 

 



 

Sborová shromáždění 

nedělní škola každou neděli při bohoslužbách  

biblická hodina každý čtvrtek 15:30-17:00 

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

rodinné bohoslužby - 22. února;   10. května 

rodinná neděle  s obědem - 5. dubna 

děti filmy pro děti – 23. ledna v 17:00 

večer her – 7. 3. v 18:00; 3.4.  v 18:00;  23.5. v 17:00 

hledání velikonočních vajíček: 12. dubna po bohoslužbách 

nocování dětí v kostele: 23. května v 19:00 

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

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

pozor: od 1.2. do 30.4. se náboženství nevyučuje 

konfirmační každý pátek 15:30-17:00 

výjezd do Daňkovic – 16.-17. ledna 

mládež každý pátek 15:30-17:00 

Pokec s Černou ovcí: oznámíme během ledna 

80’s Fitness Dance Party – 13. února 15:30 

Poliwood Red Carpet Party – 13. března 15:30 

Capture the Cake – 17. dubna 15:30 

Disc Golf Classic – 22. května 15:30 

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

Pokec s Černou ovcí: oznámíme   (cernaovce.net84.net) 

Filmový večer film pro děti: 23. ledna v 17:00 

 film pro dospělé: 10. února v 19:15;   28. dubna  v 19:15 

pěvecký sbor každé úterý v 19 hodin 

dámský klub každou první sobotu v měsíci v 17 hodin: 

3.1.; 7.2.; 7.3.; 4.4.; 2.5. - příjemné povídání a tvorba 

angličtina ve sboru Angličtina pro předškoláky a první třídu: pátek 13:00-13:45 

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 18:15-19:15 

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

15. ledna v 18:30 – Jeremy - prezentace: Rasismus v USA 

24. února v 18:00 – Masopustní karneval 

27. února – Seniorátní bál 

16. dubna v 18:30 – Jeremy – prezentace:  téma oznámíme  

  

Studijní volno 
Synodní rada naší církve mi udělila tříměsíční studijní volno. Od 2. února 

do 30. dubna tedy nebudu v našem sboru. Jsem rád, že se podařilo dohodnout, 

že  po tu dobu poběží většina sborových aktivit jako obvykle. S Jamie 

a Jeremym jsme naplánovali i řadu mimořádných akcí. (Vše je přehledně 

popsáno na vedlejší straně.) Během mé nepřítomnosti se budou na poličské 

kazatelně střídat různí kazatelé. Pro Vás, kdo chodíte na bohoslužby pravidelně, 

to bude jistě zajímavé zpestření. Pro případ pohřbu mne zastoupí tito kolegové: 

: v únoru: farář Lukáš Klíma z Proseče (468 000 207; 608 054 457) 

: v březnu: farář Lukáš Pešout z Telecího (468-000-581; 604-173-781) 

: v dubnu: farář Michal Vogl ze Sněžného (566-664-310; 777-664-310) 

Budete-li chtít požádat o pohřební rozloučení, obracejte se, prosím, přímo na 

ně. JD 

 

 

Dovoz na bohoslužby 
 

Rozpis řidičů 

1.1. Jan Dus 22.3. Jiří Teplý 

4.1. Jiří Teplý 29.3. Pavel Bureš 

11.1. René Vraspír 5.4. Petr Šimon 

12.1. Marie Staňková 10.4. René Vraspír 

18.1. Pavel Bureš 12.4. Marie Staňková 

25.1. Petr Šimon 19.4. Jiří Teplý 

1.2. Jan Dus 26.4. Pavel Bureš 

8.2. Marie Staňková 3.5. Jan Dus 

15.2. Jiří Teplý 10.5. Marie Staňková 

22.2. Pavel Bureš 17.5. Petr Šimon 

1.3. Petr Šimon 21.5. René Vraspír 

8.3. René Vraspír 24.5. Jiří Teplý 

15.3. Marie Staňková 31.5. 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 737-410-951 
 

Pravidelní cestující 

Marta Petrásová 461-728-116 (Korouhev 232) 

Eva Dvořáková 461-724-133 (Jiráskova 695) 

 


