
Bohoslužby začínají v 8.30 
 

služba / nedělní škola 

13. 

listopadu 

21. neděle po Trojici  

Dva pohledy na Afriku 
Teplí / H. Bartošová 

20. 

listopadu 

Poslední neděle církevního roku 

schůze staršovstva 
Klusoňovi / A. Dusová 

27. 

listopadu 

1. adventní neděle 

večeře Páně, káže Marek Váňa 
Moravcovi / I. Tenglerová 

4. 

prosince 

2. adventní neděle  

večeře Páně 
Mlejnkovi / M. Feltlová  

10. 

prosince  

seniorátní setkání mládeže od 

14.00 
 

11. 

prosince 

3. adventní neděle  

večeře Páně 
Burešovi / H. Bartošová 

18. 

prosince 

4. adventní neděle  

adventní slavnost 
Šimonovi  

24. 

prosince 
štědrovečerní bohoslužba  od 16.00 

25. 

prosince 

Slavnost Kristova narození. 

večeře Páně 
Tenglerovi / A. Dusová 

1. ledna 
Nový rok 

večeře Páně  
Bartošovi / I. Tenglerová 

8. ledna  
Neděle po Zjevení Kristově 

rodinná bohoslužba 
Feltlovi  

15. ledna  2. neděle po Zjevení Kristově Švecovi / M. Feltlová  

22. ledna 
3. neděle po Zjevení Kristově 

káže Jan Keller 

Galgociová / H. 

Bartošová  

27.-29. 

ledna 
Sborový víkend na Maděře   

29. ledna 4. neděle po Zjevení Kristově M. Hubený / A. Dusová 

30. ledna ekumenické shromáždění  od 17.00 

5. února rodinná bohoslužba 
V. Doležalová,  V. 

Novotná  

12. 

února 
Neděle po devítníku Dusovi / I. Tenglerová  

19. 

února 
Neděle masopustní Hájkovi / M. Feltlová 

26. 

února  

1. neděle v postě 

večeře Páně 
Červení / H. Bartošová 

4. března  rodinná bohoslužba V. Šibravová, V. Slámová  
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Všechno má určenou chvíli  

a veškeré dění pod nebem svůj čas: 

je čas rození i čas umírání, 

   čas sázet i čas trhat… 



Všechno má určenou chvíli  

a veškeré dění pod nebem svůj čas:  

je čas rození  i čas umírání,  

čas sázet   i čas trhat;  

je čas zabíjet  i čas léčit,  

čas bořit   i čas budovat;  

je čas plakat  i čas smát se,  

čas truchlit  i čas poskakovat…   Kazatel  3,1-

4 

 

Snad žádné jiné roční období neukazuje proměnu časů 

tak nápadně jako podzim. Stromy takřka ze dne na den 

ztrácejí své listí a rázem je jasné, že nastává úplně jiný čas. 

Nelze říci, že přicházející čas je horší či lepší nežli čas 

předešlý. Prostě je jiný a už nastal jeho okamžik.  

Král Šalomoun, pisatel biblické knihy Kazatel, rozjímal 

o střídání časů. Sestavil čtrnáct dvojic protikladných údobí, 

která nás v průběhu života obvykle zastihnou. Čas rození i 

umírání, čas truchlit i jásat, čas mlčet i mluvit, čas boje i 

pokoje. Tak to na světě chodí a je zbytečné se proti tomu 

bouřit. 

Jak prožíváme proměny života my? Jsme jako moudrý 

Šalomoun smířeni se skutečností, že některé věci už nebudou 

jako dřív? Že nám ubude sil i krásy, že ti, kteří na nás byli 

odkázáni, se stanou nezávislými, a naopak my se staneme 

závislými na nich. Že jedni odejdou a druzí přijdou. Všechno 

má určenou chvíli.  
Někdo se možná podobných změn děsí. Za každou 

cenu by chtěl uchovat dosavadní čas. Poměry, které má rád a 

ve kterých umí žít, se těžko opouštějí. Jenže nikde není 

řečeno, že přicházející čas bude horší nežli čas předešlý.  

Jenom v jiných dobách budeme prožívat jiné věci. 

Šalomoun se nových časů nelekal. Věděl, že v každém 

čase se nacházíme v péči dobrého Boha. Před Bohem se 

žádný čas neskryje. Pro každý okamžik platí Boží láska a 

nikdy se neocitneme mimo ni. Šalomoun věděl, že když 

stromy shodí listí, časem vypučí listí nové a na starý život 

naváže život nový. A Bůh vyhledá, co zašlo. (Kazatel 3,15) 
Milí bratři a sestry, přátelé poličského evangelického sboru, 

přijměte prosím mé pozdravy a k nim pár informací o sborovém 
životě. Vedle pravidelného programu nás v nejbližších měsících čeká 
několik zajímavých setkání. Již na neděli 13. listopadu chystáme po 
bohoslužbách konferenci s názvem „Dva pohledy na Afriku“, na niž 
zveme členy staršovstev z našeho seniorátu i další zájemce. Jana 
Škubalová bude na základě svých zkušeností vyprávět o vztahu křesťanů 
a muslimů v Africe a o projektech, které Africe pomáhají.    

V této souvislosti rád připomínám, že náš sbor je už přes 10 let 
zapojen do projektu „Adopce na dálku“. V současnosti podporujeme dvě 
dívky. Manjuta Nagarel z Indie chodí do 5. třídy, Anita Mbombo Kayembe 
je studentkou 2. ročníku střední školy v konžské Kinshase. Roční přípěvek 
na jejich studium činí 6 a 7 tisíc. Právě v období před vánocemi pro ně 
sbíráme peníze v rámci dobročinného bazaru. 

Na 4. adventní neděli bude v kostele divadelní hra na vánoční 
téma, do které se zapojí více než 20 dětí a mládežníků. Letos se hra 
jmenuje „Andělská pohádka na dobrou noc“. V novém roce se v pondělí 
30. ledna u nás uskuteční ekumenické shromáždění, při němž se 
chceme v modlitbách spojit s křesťany ze všech církví v Poličce.  

K těmto i všem dalším setkáním Vás jménem staršovstva srdečně 
zvu. Vám i Vašim milým přeji Boží požehnání  

      Jiří Tengler, farář 
 
 

Dovoz na bohoslužby 

 
Den Řidič Telefon 8.1. Jan Dus  

13.11. Petr Klusoň  732 847 909 15.1. Marie Staňková 



20.11. Petr Šimon 461 722 319, 603 434 120 22.1. Jiří Tengler 

27.11. Jan Dus  461 100 431, 776 897 884 29.1. Jiří Teplý  

4.12. Marie Staňková 739 149 886 5.2. Pavel Bureš 

11.12. Jiří Tengler 461 100 419, 776 897 889 12.2. Petr Klusoň  

18.12. Jiří Teplý  604 383 894 19.2. Petr Šimon 

24.12. Pavel Bureš 737 638 299 26.2. Jan Dus  

25.12. Petr Klusoň  4.3. Marie Staňková 

1.1. Petr Šimon  11.3. Jiří Tengler 

 
Zájemci o dopravu: Eva Dvořáková, 461 724 133, Jiráskova 695 
   Věra Luňáčková, 461 725 328, Družstevní 239 
    Jana Bredová, 461 722 700 klapka 431 – sesterna,  

Domov důchodců,  Eimova 1020 


