
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
 

Ohledně sčítání rozeslala synodní rada naší církve dopis, z něhož vyjímáme: 
 

Členům a příznivcům Českobratrské církve evangelické 
 

Milé sestry, milí bratři, 
blíží se Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které se provádí v naší zemi a 

v zemích EU jednou za deset let. Také letos bude součástí sčítacího listu oso-
by kolonka „Náboženská víra“. Údaj, který z letošního sčítání vzejde, se stane 
podkladem pro rozhodování státních a veřejných institucí na dalších deset let. 

Tento dopis píšeme na základě zkušeností roku 2001. Mnohé tehdy 
ovlivnila informace sčítacího archu, že údaj „Náboženská víra“ je nepovinný a 
dobrovolný. Prosíme Vás, nedejte se tím zmást! Ač nepovinný a dobrovolný, 
přesto se stane podkladem mnoha dalších rozhodnutí. Proto jej, prosíme, řád-
ně vyplňte! Nenechte se odradit ani jistou komplikací. Do příslušných rámečků 
je totiž třeba vyplnit celý a přesný název naší církve, tedy - Českobratrská 
církev evangelická. Jiný název - např. Evangelická církev - je neplatný. 

Proto prosíme, vezměte Sčítání lidu, domů a bytů 2011 vážně. 
Případná liknavost nebo přezíravost tohoto Sčítání je v neprospěch křesťanů 
naší země. Domníváme se také, že i pro život naší společnosti je dobré, aby 
pomocí věrohodného údaje věděla o těch, pro které je evangelická, resp. 
křesťanská víra důležitá.  

Obracíme se i na ty, kdo nejste evidováni v kartotéce žádného našeho 
sboru. A přesto se k naší církvi hlásíte, sympatizujete s ní, účastníte se 
některých akcí, máte v ní své přátele. Pokud je to v souladu s vaším 
přesvědčením, vyplňte také, prosíme, „Českobratrská církev evangelická“ v 
kolonce „Náboženská víra“. 

Děkujeme za porozumění a zdravíme, 
 

Joel Ruml, synodní senior    Lia Valková, synodní kurátorka 
Daniel Ženatý,  Pavel Stolař, Pavel Kašpar, Eva Zadražilová, členové SR 

 

 

Hospodaření sboru  

 
Při výročním sborovém shromáždění 27. března budeme hovořit 

mj. o hospodaření našeho sboru. Hlavním zdrojem sborových financí jsou 
dobrovolné dary členů a příznivců. Na podzim 2010 proběhla rozsáhlá 
renovace fary, včetně zateplení a výměny oken. Vedle těchto mimořádných 
nákladů musíme finančně zajistit běžný provoz sboru – základní údržba, 
topení, komunikační poplatky atd. Zároveň každý sbor platí tzv. repartice, jimiž 
přispívá na chod církevního ústředí a na celocírkevní projekty. Výše těchto 

repartic se vypočítává podle počtu členů jednotlivých sborů. (Polička 344 
členů.) Proto žádáme všechny, kdo patří do sboru v Poličce, aby svou 
obětavostí přispěli na činnost církve a nenechávali tuto zátěž na druhých.  

V uplynulém roce podpořilo sbor přes 180 dárců. Všem děkujeme. 
Seřadíme-li dárce podle výše darů, získáme následující přehled. 
 

Dárci v 1. desítce darovali v průměru 17.907 Kč 
 

2. desítka: 5.468  8. desítka: 1.215 14. desítka: 500 
3. desítka: 3.395 9. desítka: 1.065 15. desítka: 500 
4. desítka: 2.235 10. desítka: 1.000 16. desítka: 480 
5. desítka: 2.000 11. desítka: 1.000 17. desítka: 230 
6. desítka: 1.592 12. desítka:    895 18. desítka: 170 
7. desítka: 1.454 13. desítka:    635  (údaje v Kč) 

 

 

Dovoz na bohoslužby 

 
Den Řidič Telefon 1.5. Jiří Teplý  

6.3. Jiří Tengler 461 100 419, 776 897 889 8.5. Pavel Bureš 

13.3. Marie Staňková 739 179 886 15.5. Petr Klusoň  

20.3. Jiří Teplý  604 383 894 22.5. Petr Šimon 

27.3 Pavel Bureš 737 638 299 29.5. Jan Dus  

3.4. Petr Klusoň  732 847 909 2.6. Jiří Tengler 

10.4. Petr Šimon 461 722 319, 603 434 120 5.6. Marie Staňková 

17.4. Jan Dus  461 100 431, 776 897 884 12.6. Pavel Bureš 

22.4. Jiří Tengler  19.6. Petr Klusoň  

24.4. Marie Staňková  26.6. Petr Šimon 

 
Pravidelní cestující: Marta Petrásová, 461 728 116, Korouhev 232 

  Eva Dvořáková, 461 724 133, Jiráskova 695 
 

 

Sborová shromáždění 

 
Nedělní škola:   každou neděli při bohoslužbách 
Rodinné bohoslužby: 20. března, 17. dubna, 22. května 
Biblická hodina:   úterý od 15.00 
Vyučování náboženství: čtvrtek od 14.00 
Konfirmační příprava: čtvrtek od 15.00 
Mládež:   pátek od 18.00 
Maminky a děti:   pondělí od 9.30 – čtrnáctidenně od 28.2. 
Staršovstvo:   měsíčně, 13.3., pak dle domluvy 



Bohoslužby začínají 

v 8.30 
 

služba / nedělní škola 

6. března 
Masopustní neděle, 

sborový víkend na 

hájence v Maděře  

Červení / I.Teplá 

13. 

března  

1. neděle v postě, večeře 

Páně 
V.Novotná,V.Flídrová/A.Dusová 

20. 

března  

2. neděle v postě,  

rodinné bohoslužby 
V.Šibravová, V.Slámová 

27. 

března  

3. neděle v postě, změna 
času, 

výroční sborové 

shromáždění 

Teplí / H.Bartošová 

3. dubna   
4. neděle v postě, večeře 

Páně křestní bohoslužby  
Moravcovi / A.Dusová 

10. 

dubna 

5. neděle v postě, večeře 

Páně 
Mlejnkovi / I. Tenglerová 

17. 

dubna 

Květná neděle,  

rodinné bohoslužby 
    Burešovi 

22. 

dubna  

Velký pátek, večeře Páně 

Začátek v 17.00 
    Tenglerovi 

24. 

dubna  

Velikonoční neděle 

večeře Páně 
Šimonovi / I. Teplá 

1. května  Neděle po velikonocích Bartošovi / H.Bartošová 

8. května 

2. neděle po 

velikonocích,  

od 14.30 instalace 

kazatele 

Feltlovi / A.Dusová 

15. 

května 
3. neděle po velikonocích Švecovi / I. Tenglerová 

22. 

května 

4. neděle po velikonocích 

Rodinné bohoslužby 
Galgociová 

29. 

května 
5. neděle po velikonocích M. Hubený / I. Teplá 

2. června  
Kristovo nanebevstoupení 

Začátek v 17.00 
J.Zástěrová, V. Doležalová 

5. června 6. neděle po velikonocích Dusovi / H.Bartošová 

12.června  
Slavnost seslání Ducha 

svatého večeře Páně 
Hájkovi / A.Dusová 

13. 

června  

svatodušní pondělí  

ekumenické bohoslužby 
 

19.června  
Trojiční neděle  

návštěva z Laubusche 
Červení / I. Tenglerová 

26. 

června 
Neděle po Trojici V.Novotná,V.Flídrová / I. Teplá 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce  

Nábřeží Svobody 561, POLIČKA, 572 01. Telefon: 461 100 419 

e-mail: policka@evangnet.cz ,  www stránky: 

http://policka.evangnet.cz 

Farář: Jiří Tengler – 776 897 889     Kurátor: Jarmil Feltl – 728 925 
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Vážení přátelé, milé sestry a milí bratři, 
 

poprvé Vás zdravím prostřednictvím sborového dopisu. 
Začátkem února jsem nastoupil do služby kazatele poličského 

sboru. Děkuji Vám za důvěru, s níž jste mne povolali za svého 
kazatele. Těším se na setkání, která jsou před námi. Postupně 

bych rád navštívil všechny členy zapsané ve sborové kartotéce, ale 
jsem si vědom, že je to program na několik let. Pokud si chcete 

domluvit návštěvu již nyní, jsem dosažitelný na uvedených 

telefonních číslech. Do života sboru nechci vnášet žádné převratné 
změny – dobré věci nechť běží dál, já osobně se pokusím vnést 

další podněty, které by mohly prohloubit naše společenství a 
rozmnožit slávu Boží. 

Dovolím si trochu se představit. Pocházím z Opavy, kde 
jsem se v období dospívání stal členem evangelické církve. Po 

maturitě jsem studoval na bohoslovecké fakultě v Praze a 

v německém Wuppertalu. Vikářskou praxi jsem absolvoval 
v Praze-Modřanech. V roce 2001 jsem se stal farářem sboru 

v Zábřehu na Moravě. Tuto službu jsem na rok přerušil a dojížděl 
jsem pracovat jako vojenský kaplan do Moravské Třebové. Jsem 

ženatý a mám tři malé děti.  

Srdečně Vás zvu do nedělních a svátečních shromáždění 

v našem sboru. K nástupu nového kazatele patří i slavnostní 
instalace, kterou chystáme na nedělní odpoledne 8. května. 

Z ostatních setkání chci zmínit přípravu ke konfirmaci, která je 

otevřena všem dospívajícím. Budu Vám vděčný, když na ní 
pozvete či upozorníte mladé ve svém okolí. 

Přeji Vám i Vašim blízkým hojné Boží požehnání. 

      Jiří Tengler, farář 


