
 

  

Kde je království Boží? 

A máme s ním bezvízový styk? Jestliže je nám řečeno v Matoušově evangeliu: 

„Hledejte nejprv království Božího...“, pak bychom to měli vědět. Tak kde? 

Alespoň jedno je jasné: to království Boží, o němž je tu řeč, není někde 

v záhrobí, až po smrti. Na tom bible trvá: je mezi živými, a v Lukášově 

evangeliu 17,29 Ježíš upřesňuje, „Království Boží jestiť mezi vámi.“ 

Totiž „království“ to neznamená královu zemi, jako u usedlých národů, 

nýbrž jeho kralování, jak tomu bylo u národů kočujících. Tedy „Hledejte 

nejprve kralování Božího“. To království je tam, kde Bůh kraluje, kde lidé žijí 

podle Božích pravidel. „Hledejte království“ – to znamená, žijte podle božích, 

ne lidských pravidel. 

Ta pravidla vyvstávají celkem jasně, když čteme, podle jakých pravidel žil 

Ježíš. Jedním zjevně je základní postoj otevřenosti vůči lidem i světu. Není tu 

náznaku sobectví, malichernosti, podlosti. Sobectví náleží mocím tohoto světa. 

Kralování Boží se vyznačuje vstřícností. 

A dál: vyznačuje se dobrou vůlí, či starobyleji, láskou. Království Boží je 

tam, kde lidé jednají pro dobro věci, lidí i světa, ne z pocitů zahořklosti, zloby, 

zášti. 

A vyznačuje se štědrostí, a to ne nutně rozdáváním, nýbrž tím, že lidé jeden 

druhému přejí, že dovedou být spokojení a radovat se z radosti druhého. 

Chamtivost patří světu. Či ne světu, spíš peklu. Ani peklo totiž není místo. 

Je všude tam, kde vládnou chamtivost, zášť a sobectví. A nebe, království Boží, 

je tam, kde je pravidlem štědrost, dobrá vůle, vstřícnost. 

Co kolem sebe vytváříte? Nebe, nebo peklo? 
Erazim Kohák – Hesla mladých svišťů 
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List evangelického sboru v Poličce                           1/2010 

Bohoslužby - vždy v 8:30                  sluţba: 
v lednu 1. ledna  Galgociová; večeře Páně    

 3. ledna  Hubený    

 10. ledna  Zástěrová, Doleţalová    

 17. ledna  Hájkovi, Andrlovi 

sborový víkend na hájence na Maděře 

   

 24. ledna  Novotná, Flídrová     

 31. ledna  Šibravová, Slámová    

v únoru 7. února  Teplí      

 14. února  Vraspírovi 

 21. února  Moravcovi; 1. postní, večeře Páně 

 28. února  Mlejnkovi; 2. postní, večeře Páně 

v březnu 7. března  Burešovi; rodinná neděle s obědem, VP 

 8. března  Šimonovi 

16:30 ekumenické bohoslužby (+ čaj) 

 14. března  Bartošovi; 4. postní, VP 

 21. března  Feltlovi; 5. postní, VP 

 28. března  Švecovi, Dusová; Květná 

sborové shromáždění 

v dubnu 2. dubna  Galgociová   

17:00 Velký pátek; večeře Páně 

 4. dubna  Hubený 

Velikonoční neděle; večeře Páně 

hledání velikonočních vajíček (děti) 

 11. dubna  Zástěrová, Doleţalová 

 18. dubna  Hájkovi, Andrlovi 

sborový den v Poličce – výročí sboru 

 25. dubna  Novotná, Flídrová  

v květnu 2. května  Šibravová, Slámová 

rodinné bohoslužby 

 9. května  Teplí   

 13. května  Vraspírovi 

17:00 Nanebevstoupení, večeře Páně 

 16. května  Moravcovi 

 23. května  Mlejnkovi 

Neděle svatodušní, večeře Páně 

 30. května  Burešovi  

Trojiční neděle 
 



 

Sborová shromáždění 

nedělní škola každou neděli při bohoslužbách  

biblická hodina každou středu 15:30-17:00 

rodinné neděle 15.-17. ledna – sborový víkend na hájence na Maděře 

rodinné bohoslužby – 2. května 

rodinná neděle s obědem – 7. března 

děti večer her – 12. února v 17:00; 6. března v 18:00 

hledání velikonočních vajíček: 4. dubna po bohoslužbách 

nocování dětí v kostele: 6. března v 18:00 

náboženství 1. stupeň – fara Polička + Sádek: středa 13:30-14:30 

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

mládež každý pátek 17:00-18:15 

seniorátní mládež – 30. ledna 

výjezd do Daňkovic – 19.-20. února 

Dance Party – 19. března v 17:00 

Capture the Cake – 16. dubna v 17:00 

airsoft – 30. dubna v 17:00 

skup. Černá ovce každé úterý 17:50-20:15 

sledujte kalendář: Pokec s Černou ovcí:  

   (rozhovor s hostem + písničky)  

další informace na: cernaovce.net84.net 

Filmový večer angl. film pro dospělé: 27. ledna a 24. března vždy v 18:00 

pěvecký sbor sejde se dle dohody 

maminky a děti 22. ledna; 5. a 19. února; dále čtrnáctidenně 

dámský klub sejde se dle dohody 

angličtina ve sboru 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 

pro všechny 15.-17. ledna: sborový víkend na hájence na Maděře  

22. ledna: seniorátní bál - Svratka 

11. února  v 18:00: Jamie - prezentace: Pensylvánie 

18. dubna: sborový den s Danielem Ženatým  

12.-18. července: tábor s Američany 

staršovstvo 3. ledna, 7. března a 25. dubna – vždy po bohoslužbách  

v únoru dle dohody 
 

Oslavte s námi 120 let sboru v Poličce 
S vděčností si připomínáme odvahu a nadějný výhled svých předků ve víře, 

kteří 12. dubna 1890 prosadili zřízení filiálního sboru evangelické reformované 

církve v Poličce ke sboru v Telecím. Začátky sboru byly nesnadné. S o to větší 

vděčností na ně letos chceme myslet. Především pak chceme poděkovat Pánu 

Bohu za všechno to, co jsme mohli aţ dosud přijímat. 

Srdečně vás zveme, abyste si výročí poličského sboru připomněli spolu 

s námi. V neděli 18. dubna uspořádáme při této příleţitosti sborový den. Náš 

host, bratr farář Daniel Ţenatý z Pardubic, bude kázat a promluví na téma: 

Kam směřuje církev.  

Těšíme se na vás. 
 JD 

 

 

Dovoz na bohoslužby 
 

Rozpis řidičů 

1.1. Petr Klusoň 21.3. Petr Klusoň 

3.1. Marie Staňková 28.3. Petr Šimon 

10.1. Petr Šimon 2.4. Jiří Teplý 

17.1. Jiří Teplý 4.4. Pavel Bureš 

24.1. Pavel Bureš 11.4. Jan Dus 

31.1. Jan Dus 18.4. Petr Klusoň 

7.2. Petr Klusoň 25.4. Petr Šimon 

14.2. Marie Staňková 2.5. Marie Staňková 

21.2. Petr Šimon 9.5. Jiří Teplý 

28.2. Jiří Teplý 13.5. Pavel Bureš 

7.3. Marie Staňková 16.5. Jan Dus 

8.3. Pavel Bureš 23.5. Petr Klusoň 

14.3. Jan Dus 30.5. Petr Šimon 
 

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) 

 


