
 

Bohoslužby začínají v 8.30 
 

služba / nedělní škola 

4. března 
rodinná neděle,  

beseda „Diakonie v Ethiopii“ 
V.Šibravová, V.Slámová 

11. 

března  

3. neděle v postě, večeře 

Páně          
Teplí / H. Bartošová 

18. 

března  

4. neděle v postě, večeře 

Páně          
Klusoňovi / I. Tenglerová 

25. 

března  

5. neděle v postě, změna 
času, 

výroční sborové 

shromáždění 

Moravcovi / I. Tenglerová  

31. 

března 
večer her, nocování v kostele  

1. dubna   
Květná neděle,  

rodinné bohoslužby 
Mlejnkovi 

6. dubna Velký pátek, večeře Páně       začátek v 17.00 

8. dubna 
Velikonoční neděle, večeře 

Páně, hledání vajíček 
    Burešovi / L. Nagyová 

15. 

dubna  
neděle po velikonocích Šimonovi / M. Feltlová 

22. 

dubna  
2. neděle po velikonocích Tenglerovi / A. Dusová 

29. 

dubna  
3. neděle po velikonocích Bartošovi / H. Bartošová 

6. května 
rodinné bohoslužby,  

večeře Páně          
Feltlovi  

13. 

května 
5. neděle po velikonocích Švecovi / I. Tenglerová 

17. 

května 
Kristovo nanebevstoupení        začátek v 17.00 

20. 

května 
6. neděle po velikonocích Galgociová / L. Nagyová 

27. 

května  

slavnost seslání Ducha 

svatého večeře Páně 
M. Hubený / M. Feltová 

28. 

května 

svatodušní pondělí                  kostel sv. Jakuba  

ekumenické bohoslužby        začátek v 17.00 

2. června „Čas pro neobyčejné zážitky“  večer 

3. června rodinné bohoslužby  Dusovi  

8.-

10.června 
návštěva sboru v Laubuschi     Německo  

10.června  neděle po Trojici 
Hájkovi, V.Flídrová / A. 

Dusová 

17. 

června  

konfirmační slavnost, 

večeře Páně 
Červení / H. Bartošová 

24.června  2. neděle po Trojici V.Šibravová  / I. Tenglerová 

1. 

července 
3. neděle po Trojici Teplí 
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Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně… 

Vzali palmové ratolesti a šli ho uvítat.  



 

 

 

 

 

Tato zvláštní scéna se 

ode-hrává v předvelikonoční 

době. Ježíš se přiblížil 

k Jeruzalému, který byl na 

svátky plný poutníků. Mnozí 

přítomní venkované znali ze 

svých domovů nazaretského 

Ježíše lépe nežli obyvatelé 

hlavního města. Věděli, že od 

něj lze čekat pomoc v nouzi i 

povzbudivé slovo v čase tísně. 

Takového vladaře si přáli a tak 

mu při příjezdu uspo-řádali 

slavnostní uvítání. Jako kdyby 

přijížděl samotný král. Dů-

stojného koně neměli, vystačili si 

s oslíkem. Samozřejmě – 

radostný jásot v ulicích nestačí, 

aby se z ob-líbeného kazatele 

stal skutečný panovník. Ježíš se 

nestává politi-kem, nepřebírá 

moc od Římanů, nezakládá 

vlastní říši. Ježíš se to-ho dne 

nestal králem Jeruzaléma, Ježíš 

se stal králem lidských srdcí.  

 Příběh o vjezdu do 

Jeruza-léma líčí obrovskou 

radost, s níž je Kristus přijímán. 

Proto se dostal do Bible. 

Obsahuje důležité poselství: 

„My lidé umíme přijmout 

Krista.“  Umíme jej přijmout 

s radostí, s po-ctami, dokonce 

jej umíme přijmout společně 

jedni s druhými. Už dávní 

křesťané pokládali dění před je-

ruzalémskými branami za 

důkaz, že se nám občas něco 

opravdu pov 
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povede. Že se dovedeme naplno 

radovat z dobrých věcí, že 

doká-žeme naplno oslavit svého 

Pána a Boha. Potřebujeme toto 

ujištění, že lze žít jinak nežli 

šedě, zasmušile, bezbožně. 

Zástupy před 

Jeruzalémem prožily svátek. 

Velice přesně vědí, kolik věcí se 

nám nedaří, jak často nám 

schází radost a jak ani Pána 

Boha nebereme příliš vážně. Ale 

jde to i jinak. Ježíš vstupuje jako král – nikoliv do velké politiky, 

nýbrž do lidských starostí a nadě-jí. Z dalšího popisu 

velikonočních událostí víme, že Ježíš počáteční jásavou podporu 

rychle ztratil a nakonec umírá opuštěn na popra-višti. Opět 

zvítězil strach a smutek, zloba a nezdar. Ježíš je pohřben.  

Leckdo se spokojí s tako-vým závěrem. Ovšem tehdy o ve-

likonocích  se s ním mnozí nespo-kojili. Vzpomínali na slavnostní 

Ježíšův příjezd, jak je radostné a nadějné uvítat Krista. Pak 

objevili prázdný hrob a znovu prožili „My lidé umíme přijmout 
Krista.“ Ježíš byl opět mezi nimi a oni ho přijali živého a jako 

svého krále. Ne-chtěli se už Krista vzdát, neboť pod jeho vládou 

lze žít jinak. Žít v lásce, s radostí, s nadějí.  
Milí bratři a milé sestry, přátelé poličského evangelického sboru,  

 

srdečně Vás zdravím a dovoluji si Vás upozornit na několik událostí 
v nadcházejících měsících. V neděli 25. března se uskuteční výroční sborové 
shromáždění, na němž máme příležitost probrat život sboru z různých stran. 
Tou dobou též mezi sebou uvítáme sestru Martinu Lukešovou, studentku 
bohosloví, která má v našem sboru vykonat praxi před nástupem do 
vikariátu.  

Večer  v sobotu 2. červa bude v rámci městské akce „Čas pro neo-
byčejné zážitky“ v našem kostele otevřeno a bude mj. promítán dokument 
o dědictví reformace. A na neděli 17. června chystáme konfirmační 
slavnost, která završí více než roční přípravu konfirmandů. K těmto i k dalším 
setkáním Vás zvu a těším se na shledanou. 

       Jiří Tengler, farář 
 

Obětavost 
 

V uplynulém roce sbor podpořilo téměř 150 dárců. Všem děkujeme.  
 

Dárci v 1. desítce darovali v průměru 8.750 Kč 
 

2. desítka: 3.300  7. desítka: 1.010 12. desítka:   500 
3. desítka: 2.170 8. desítka: 1.000 13. desítka:   380 
4. desítka: 1.880 9. desítka:     940 ostatní            162 
5. desítka: 1.455 10. desítka:   585  
6. desítka: 1.155 11. desítka:   500  (údaje v Kč) 
 

      Přivedli k Ježíšovi oslátko, přehodili přes ně své pláště a on 

se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní 

zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali: 

„Hosanna!“                Evangelium podle Marka 11,7-9 
 



Dovoz na bohoslužby 

 
Den Řidič Telefon 29.4. Jiří Teplý  

4.3. Marie Staňková 739 179 886 6.5. Pavel Bureš 

11.3. Petr Šimon 461 722 319, 734 707 570 13.5. Petr Klusoň  

18.3. Jiří Teplý  604 383 894 17.5. Jiří Tengler  

25.3 Pavel Bureš 737 638 299 20.5. Jan Dus  

1.4. Petr Klusoň  732 847 909 27.5. Marie Staňková 

6.4. Jiří Tengler 461 100 419, 776 897 889 3.6. Petr Šimon 

8.4. Jan Dus  461 100 431, 739 244 860 10.6. Jiří Teplý  

15.4. Marie Staňková  17.6. Pavel Bureš 

22.4. Petr Šimon  24.6. Petr Klusoň  

 
Zájemci o dopravu: Eva 
Dvořáková, 461 724 133, Jiráskova 
695 
   Věra 
Luňáčková, 774 828 679, Družstevní 
239 
    Jana Bredová, 
461 722 700 klapka 431 – sesterna,  
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