
 

  

 
  

Vzpouzíme se nechávat se vést. 
Raději sami vedem… 

A nejraději vedeme si svou… 
Dočista úspěšně a dlouho 

než zarazí nás 
poznání: 

I v bloudění lze vést. 
Než dojdeme 

na konec 
svých slepých ulic… 

 
Z úzkostí mých vyveď mne 

a vyuč stezkám svým 
mám ke komu volat 

mám koho prosit 
mám za kým jít! 

Alois Volkman 
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 Jarmil Feltl Jan Dus  
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List evangelického sboru v Poličce             2/2009 

Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba: 
v červnu 1. června  17:00 u Jakuba 

ekumenické bohoslužby 

   

 7. června  Švecovi, Dusová 

rodinná neděle s obědem 

presbyterní konference 

14:00 koncert 

   

 14. června  Galgociová   

návštěva z Laubusch, BRD 

večeře Páně 

(večer s hosty v sobotu 13.6. v 18:00) 

   

 21. června  Hubený    

 28. června  Zástěrová, Doležalová    

v červenci 5. července  Matějková, Hájková    

 6. července  17:00 Liboháj 

vzpomínka na Mistra Jana Husa  
(v případě deště v kostele) 

 12. července  Novotná, Flídrová  

 19. července  Plecháčkovi 

 26. července  Šibravová, Slámová 

večeře Páně 

 (s Američany) 

v srpnu 2. srpna  Teplí 

bohoslužby na závěr tábora 

 9. srpna  Vraspírovi 

 16. srpna  Moravcovi 

 23. srpna  Mlejnkovi 

 30. srpna  Burešovi  

večeře Páně 

v září 6. září  Šimonovi 

rodinné bohoslužby (bez oběda) 

 13. září  Bartošovi 

 20. září  Feltlovi 

večeře Páně 

 27. září  Švecovi, Dusová 

 

 



 

Sborová shromáždění 

nedělní škola každou neděli při bohoslužbách  

biblická hodina přes léto se nescházíme, ohlásíme se opět na podzim 

rodinné neděle 7. června – seniorátní rodinná neděle s obědem 

8:30 – bohoslužby (káže Daniel Smetana) 

10:00 – Jak se žije v Církvi bratrské 

oběd 

14:00 – koncert skupiny NAAM 

6. září – rodinné bohoslužby (bez oběda) 

děti 27.-31. července – Tábor s Američany 

náboženství školní rok 2008/2009: 

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

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

rozvrh pro školní rok 2009/2010 oznámíme během září 

konfirmační červen a září:  

výuka každý pátek 15:30-17:00 

5.+6. června – výjezd do Veselí 

4.+5. září – výjezd do Daňkovic 

11. října v 8:30 – konfirmace 

mládež každý pátek 15:30-17:00 

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

Pokec s Černou ovcí: 

(rozhovor s hostem + písničky)  

3. června v 18:30 

29. července 

další informace na: cernaovce.net84.net 

Filmový večer ve filmových večerech budeme pokračovat opět na podzim 

pěvecký sbor každé úterý v 19 hodin 

dámský klub sejde se dle dohody 

angličtina ve sboru výuka angličtiny končí 5. června 

kursy pro školní rok 2009/2010 nabídneme začátkem září 

staršovstvo 21. června po bohoslužbách 

v červenci a srpnu dle potřeby 

pro všechny Návštěva z Německa  

O víkendu 12.-14. června nás navštíví členové našeho 

partnerského sboru v Laubusch v Německu. Zveme 

Vás, abyste se k nám připojili při sobotním výletu 

(vlastními auty) i společné večeři ve sboru (v sobotu 

v 18 hodin). 

Pobyt Američanů v Poličce  (24.7.-5.8.) 

Můžete-li, pomozte nám s organizací tábora pro děti. 

Třeba tím, že ubytujete někoho z amerických hostů 

nebo je pozvete jeden večer na večeři. 

  

 

Pamatujte na salár 
Prosíme, abyste svou platbu saláru neodkládali až na konec roku. Pomůže nám, 

když letošní salár zaplatíte co nejdříve. Doporučujeme Vám platbu po částech 

(pravidelným měsíčním převodem z účtu nebo v hotovosti v kostele).  

Salár platí každý dospělý člen sboru sám za sebe. Synod naší církve 

doporučuje, abychom odváděli jako salár 5% svého čistého příjmu. I proto je 

snazší si tuto částku rozdělit na několikrát.  

Vybraný salár používáme k pokrytí běžných výdajů na provoz sboru (výdaje 

na otop, osvětlení, vodné, pomůcky atd.), k odvodům do Personálního fondu 

i na údržbu sborových budov. V letošním roce plánujeme nákup linky 

do sborové kuchyňky v kostele v patře a především zateplení kostela, které nám 

v budoucnosti pomůže snižovat výdaje za otop. 

O sborových výdajích rozhoduje staršovstvo. Drží se přitom rozpočtu, který 

schválilo sborové shromáždění 22. března (schůze všech členů sboru). 

Účetnictví vede člen staršovstva, ing. Hančil, velmi pečlivě a průhledně. 

Pravidelně jej kontrolují revizoři. – Rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy.   

 

Dovoz na bohoslužby 
 

Rozpis řidičů 

1.6. Jan Dus 2.8. Jiří Teplý 

7.6. Marie Staňková 9.8. Jan Dus 

14.6. Pavel Bureš 16.8. Pavel Bureš 

21.6. Petr Šimon 23.8. Marie Staňková 

28.6. Petr Klusoň 30.8. Petr Šimon 

5.7. Jiří Teplý 6.9. Petr Klusoň 

6.7. Pavel Bureš 13.9. Jiří Teplý 

12.7. Marie Staňková 20.9. Jan Dus 

19.7. Petr Šimon 27.9. Pavel Bureš 

26.7. Petr Klusoň 4.10. Marie Staňková 
 

Telefon - řidiči 
Pavel Bureš 737-638-299 

Jan Dus 461-100-419; 776-897-889 

Petr Klusoň 732-847-909 

Marie Staňková 739-149-886 

Petr Šimon 461-722-319; 603-434-120 

Jiří Teplý 604-383-894 
 

Pravidelní cestující 

Marta Petrásová 461-728-116 (Korouhev 232) 

Eva Dvořáková 461-724-133 (Jiráskova 695) 

 


