List evangelického sboru v Poličce

Bohoslužby - vždy v 8:30
v říjnu

4. října
5. října
11. října
18. října
25. října

v listopadu

1. listopadu
8. listopadu

15. listopadu
22. listopadu
29. listopadu

30. listopadu
v prosinci

6. prosince

13. prosince
20. prosince

24. prosince
25. prosince

27. prosince

služba:
Galgociová
rodinné bohoslužby
ekumenické bohoslužby
17:00 u Jakuba
Hubený
konfirmace
večeře Páně
Zástěrová, Doležalová
Matějková, Hájková
Novotná, Flídrová
Šibravová, Slámová
díkčinění
večeře Páně
rodinná neděle (s obědem)
Teplí
Vraspírovi
Moravcovi
první adventní
večeře Páně
ekumenické bohoslužby
16:30 v evangelickém kostele
Mlejnkovi
rodinné bohoslužby
večeře Páně
Burešovi
večeře Páně
Šimonovi
vánoční slavnost
17:00 – živý vánoční obraz
na schodech kostela
Bartošovi
16:00 – štědrovečerní bohoslužby
Feltlovi
8:30 – Hod Boží vánoční
večeře Páně
Švecovi, Dusová

3/2009

Boží soud
Čas se zapouzdřil
A nastalo ticho
Špendlíček slyšel bys
Na zem upadnout
Ţivou duši
Sotva bys našel
Sestoupil Bůh
A pravil
Člověče
Cos učinil se svobodou
jiţ jsem ti svěřil

Aleš Hoznauer

Farní sbor ČCE, nábř. svobody 561, Polička; e-mail: policka@evangnet.cz
Jan Dus – tel: 461-100-419; 776-897-889
Jarmil Feltl – tel: 728-925-927
Jamie a Jeremy Ault – tel: 604-392-103; e-mail: ambridge4803@yahoo.com
www stránky: http://policka.evangnet.cz; http://anglictinapolicka.blogspot.com
Jarmil Feltl
kurátor

Jan Dus
farář

Sborová shromáždění

V létě jsme nezaháleli...
...a na podzim to rozjíždíme
Vy, kdo chodíte pravidelně do kostela, víte, kolik se tu toho v létě událo:
Především jsme hostili tábor s Američany. Bylo to už pošesté, a přece byl tábor
nový, jiný, živý. A tak chci poděkovat všem vám, kdo jste se na něm podíleli.
No a jakmile odjeli Američané, pustili jsme se do stavebních prací. Jako
první jsme provedli izolaci stropu kostela. (Na základě studie, kterou jsme
si nechali udělat začátkem letošního roku, totiž nejvíce tepla uniká stropem
bohoslužebné místnosti.) Druhým projektem tohoto léta byla rekonstrukce
sborové kuchyňky v kostele v patře. Staršovstvo rozhodlo, že využijeme dar
z USA a necháme vyrobit linku s velkým úložným prostorem. – Obě letošní
investice tak mají jedno společné: myslíme na budoucnost.
No a v září jsme spustili pravidelný program. Stejně jako v předchozích
letech jsme naplánovali každotýdenní setkávání dětí, mládeže i dospělých,
stejně jako výuku angličtiny. Nabídka mimořádných aktivit je také bohatá. Jen
se podívejte na vedlejší stránku. – Těšíme se na Vás.

nedělní škola
biblická hodina
rodinné neděle

děti

náboženství
mládež
skup. Černá ovce

JD

Dovoz na bohoslužby
Rozpis řidičů
4.10.
5.10.
11.10.
18.10.
25.10.
1.11.
8.11.
15.11.
22.11.

Marie Staňková
Petr Šimon
Jiří Teplý
Pavel Bureš
Petr Klusoň
Jan Dus
Marie Staňková
Petr Šimon
Jiří Teplý

29.11.
30.11.
6.12.
13.12.
20.12.
24.12.
25.12.
27.12.
1.1.

Pavel Bureš
Jan Dus
Marie Staňková
Petr Klusoň
Petr Šimon
Jiří Teplý
Pavel Bureš
Jan Dus
Petr Klusoň

filmový večer
sborový večer
pěvecký sbor
dámský klub
angličtina ve sboru

Telefon - řidiči
Pavel Bureš
Jan Dus
Petr Klusoň
Marie Staňková
Petr Šimon
Jiří Teplý

737-638-299
461-100-419; 776-897-889
732-847-909
739-149-886
461-722-319; 603-434-120
604-383-894
pro všechny

Pravidelní cestující
Marta Petrásová
Eva Dvořáková
Božena Kadlecová

461-728-116 (Korouhev 232)
461-724-133 (Jiráskova 695)
461-753-102 (Družstevní 970 – Penzion)

staršovstvo

každou neděli při bohoslužbách
každou středu 15:30-17:00 (poprvé 4.11.)
4. října – rodinné bohoslužby (bez oběda)
8. listopadu – rodinná neděle (s obědem)
- Podzimní festival (10:00-12:00)
6. prosince – rodinné bohoslužby (bez oběda)
20. prosince v 17:00 – živý vánoční obraz (zpěváci večeře)
15.-17. ledna – sborový víkend na hájence na Maděře
večery her: 9. října (18:00); 5. prosince (17:00)
Halloween Party: 27. října (18:00)
nocování v kostele: 5. prosince (19:00)
vánoční slavnost: 20. prosince (8:30)
1. stupeň – fara Polička + Sádek: středa 13:30-14:30
2. stupeň v kostele: pátek 14:00-14:45
každý pátek 17:00-18:15
nocování v kostele: 7. listopadu (20:00)
Daňkovice: 11.-12. prosince (19:00)
každé úterý 17:50-20:15
sledujte kalendář: Pokec s Černou ovcí:
(rozhovor s hostem + písničky)
další informace na: cernaovce.net84.net
14. října; 25. listopadu
8. října: Kuba – „ostrov svobody“ (Jan Dus)
19. listopadu: Povídání a promítání o USA (Jeremy Ault)
3. prosince: Mexiko – jiný svět (Jan Dus)
sejde se dle dohody
sejde se dle dohody
Zábavná angličtina pro 1.- 3. třídu: středa 14:30-15:15
Zábavná angličtina pro 4. a 5. třídu A: čtvrtek 13:30-14:15
Zábavná angličtina pro 4. a 5. třídu B: pátek 13:30-14:15
Zábavná angličtina pro 6.- 9. třídu: středa 16:00-16:45
Umění pro všechny: čtvrtek 16:10-17:10
Konverzace pro středoškoláky: čtvrtek 17:30-18:30
Příprava k maturitě a VŠ: středa 17:00-18:00
Konverzace pro začátečníky - dospělí: úterý 16:15-17:15
Konverzace A - dospělí: úterý 17:00-18:00
Konverzace B - dospělí: středa 18:00-19:00
Konverzace C - dospělí: čtvrtek 16:15-17:15
Konverzace pro pokročilé: čtvrtek 18:00-19:00
Angličtina s Magdalenou Jakubcovou: čtvrtek 15:30-17:00
17. listopadu: Útěk za kopečky – celodenní hra k 20. výročí
20. prosince v 17:00: živý vánoční obraz
15.-17. ledna: sborový víkend na hájence na Maděře
1. listopadu; 6. prosince – vždy po bohoslužbách

