
Bohoslužby začínají v 8.30 
 

služba / nedělní škola 

3. července  2. neděle po Trojici  V.Šibravová, V.Slámová 

6. července  
památka M. Jana Husa 

Liboháj od 17 hodin 
 

10.července  3. neděle po Trojici Teplí 

17.července  
4. neděle po Trojici  

návštěva z Ponca City 

(USA)   

Moravcovi 

18. - 22. 7. tábor s Američany  

24.července   
5. neděle po Trojici  

návštěva z Ponca City 

(USA)   

Mlejnkovi 

31.července 
6. neděle po Trojici  

káže Miloš Lapáček 

z Borové 

Burešovi 

7. srpna 
7. neděle po Trojici  

káže Jan Keller z 

Jimramova 

Šimonovi 

14. srpna  8. neděle po Trojici Tenglerovi 

21. srpna  9. neděle po Trojici Bartošovi 

28. srpna  
10. neděle po Trojici  

káže Filip Keller ze Svitav 
Feltlovi 

4. září 
rodinná bohoslužba 

požehnání pro školní rok 
Švecovi 

11. září 
bohoslužba v Borové od 

9.30 

v Poličce se bohoslužba 

nekoná 

18. září 
13. neděle po Trojici  

křestní bohoslužba  
Galgociová / I. Tenglerová 

25. září 
14. neděle po Trojici  

večeře Páně 
M. Hubený / I. Teplá 

2. října rodinná bohoslužba V. Doležalová 

9. října 16. neděle po Trojici Dusovi / H.Bartošová 

16. října  17. neděle po Trojici Hájkovi / A.Dusová 

23. října   
neděle díkčinění za úrodu  

večeře Páně 
Červení / I. Tenglerová 

30. října  památka reformace  
V.Novotná,V.Flídrová / I. 

Teplá 

6. listopadu rodinná bohoslužba V.Šibravová, V.Slámová 
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Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte  

a jste obtíženi břemeny,  

a já vám dám odpočinout.  



Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi 

břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé 

jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: 

a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a 

břemeno netíží.    Evangelium podle Matouše 11, 28-

30 

Více nežli jiné roční období máme léto spojeno 
s odpočin-kem. Technika z nás sňala zátěž zemědělských 
prací, která mohutně doléhala na naše předky nejvíce právě 
v letních měsících. My si léta užíváme – cestujeme, trávíme 
večery v zahradě, přijímáme návště-vy, odpočíváme. Celá 
společnost počítá s tím, že se tempo zvolní. Vždyť snad 
každý si potřebuje odpočinout.  

Také Ježíš hovoří o potřebě odpočinku, ovšem z jiného 
po-hledu. „… naleznete odpočinutí svým duším.“ My takto 
neuvažuje-me. Dovolenou plánujeme jako odpočinek pro 
tělo: pořádně se vy-spat, dopřát si ozdravný pohyb, doplnit 
síly, zrelaxovat se. Těšíme se, že v duchu budeme moci 
odložit běžné starosti, uvolnit se a vě-novat se své rodině a 
svým zájmům. Ale kdo z nás řekne: „Letos na dovolené 
dopřeji odpočinek své duši“? 

Umíme dopřát zotavení své duši? Umíme dopřát 

odpočinek celé své bytosti? To přece není záležitost 
předsevzetí a plánů. Z Je-žíšových slov vysvítá, že lidé 
znavení životem potřebují setkání. Blízkost někoho, s kým je 
nám dobře, na něhož bez výhrad spolé-háme a který nás 
svou přítomností občerství a skryje před každo-denními 
honičkami. V evangeliu se nám nabízí Kristus a zve nás do 

své blízkosti, kde lze objevit cosi, čím náš život získá na síle, 

na důvěře, na radosti. 
Odpočinek duše není nicnedělání. Stejně jako o 

dovolené vyrážíme na výlety, hledáme podnětné zážitky, 
pouštíme se do nevšedních úkolů, i spočinutí v Kristu je 
činností. „Učte se ode mne,“ říká Ježíš. „Hleďte poznat, jak 
jsem v Boha věřil já, jak jsem mu svěřoval svůj život a jak 
jsem nakonec nenalezl odpočinutí v hrobě, nýbrž odpočinutí 
v životě.“ 

Kéž je naše letní odpočívání provázeno odpočinkem 
duše, ať se opět trochu více naučíme o Boží dobrotě, která 
přemáhá strach, zmatek a shon.  

Milí přátelé, bratři a sestry, 

dovoluji si Vás seznámit s děním v našem sboru během nejbližších 
měsíců. V červenci a v srpnu kromě bohoslužeb nebudou žádné jiné 
pravidelné akce. Chystá se však pár akcí mimořádných. Hned zkraje 
prázdnin nás čeká tradiční setkání k výročí mučednické smrti Mistra Jana 
Husa. Letos se sejdeme ve středu 6. července v Liboháji u Husova 
pomníku v 17 hodin. Bude-li pršet, vzpomínka se bude konat v našem 
kostele.  

V půli července se uskuteční „Tábor s Američany“. Velice si 
vážíme ochoty našich amerických přátel věnovat svůj čas i své prostředky 
na tento projekt. Také jsme vděčni za veškerou pomoc, kterou k zajištění 
tábora poskytují čeští dobrovolníci. Kéž Pán Bůh našemu společnému úsilí 
požehná. 

Pravidelný sborový program se znovu rozeběhne od září, kdy také 
stanovíme rozpis biblických hodin, výuky náboženství a konfirmační 
přípravy. V neděli 11. září zůstane náš kostel výjimečně zavřený – 
zúčastníme se společného bohoslužebného shromáždění v Borové od 
9.30. Pokud se tam nebudete mít jak dostat, dejte nám vědět, abychom 
pro Vás zajistili dopravu.  

Pokud mne během léta nezastihnete, obraťte se na bratra faráře 
Lukáše Klímu z Proseče, který mne v případě potřeby zastoupí. (Telefon 
468 000 207 nebo 608 054 457.) 

Přeji Vám i Vašim blízkým příjemné prožití letních dnů, nabytí 
nových sil a šťastný návrat z cest.  



      Jiří Tengler, farář 
 

Dovoz na bohoslužby 

 
Den Řidič Telefon 4.9. Jiří Tengler 

3.7. Jan Dus  461 100 431, 776 897 884 11.9. Jiří Teplý  

10.7. Marie Staňková 739 179 889 18.9. Pavel Bureš 

17.7. Jiří Tengler 461 100 419, 776 897 889 25.9. Petr Klusoň 

24.7. Jiří Teplý  604 383 894 2.10. Petr Šimon 

31.7. Pavel Bureš 737 638 299 9.10. Jan Dus  

7.8. Petr Klusoň  732 847 909 16.10. Marie Staňková 

14.8. Petr Šimon 461 722 319, 603 434 120 23.10. Jiří Tengler 

21.8. Jan Dus   30.10.. Jiří Teplý  

28.8. Marie Staňková  6.11. Pavel Bureš 

 
Zájemci o dopravu: Eva Dvořáková, 461 724 133, Jiráskova 695 
   Marta Petrásová, 461 728 116, Korouhev 232 
   Věra Luňáčková, 461 725 328, Družstevní 239  


