
 

Bohoslužby začínají v 8.30 
 

služba / nedělní škola 

1. července  4. neděle po Trojici Švecovi  

6. července  památka M. Jana Husa          Liboháj od 16 hodin 

8. července  
5. neděle po Trojici 

káže M. Lapáček z Borové  
Klusoňovi  

15.července  
6. neděle po Trojici  

káže host z Krouny  
Moravcovi  

22.července   7. neděle po Trojici  Mlejnkovi 

23. – 27. 7. tábor „Lidé na cestě“              denně od 9 hodin 

29.července   
8. neděle po Trojici  

beseda s Jeremy a Jamie 

Ault 

Burešovi 

5. srpna  9. neděle po Trojici Šimonovi  

12. srpna  10. neděle po Trojici Tenglerovi  

19. srpna  
11. neděle po Trojici  

káže host 
Bartošovi  

26. srpna  12. neděle po Trojici  Feltlovi  

2. září 
rodinná bohoslužba 

požehnání pro školní rok  
Teplí  

9. září  
14. neděle po Trojici  

večeře Páně  
Galgociová / L. Nagyová 

14. – 16. 9.   celocírkevní shromáždění Jeronymovy jednoty 

16. září  
15. neděle po Trojici  

káže host z Jeronymovy 

jednoty 

M. Hubený / M. Feltová 

23. září  16. neděle po Trojici V.Šibravová  / H. Bartošová 

30. září  17. neděle po Trojici Teplí / I. Tenglerová  

7. října 
společný sborový den 

sborů v Borové a v Poličce 
Dusovi / A. Dusová  

14. října  
neděle díkčinění za úrodu,  

večeře Páně 

Hájkovi,V.Flídrová/ 

L.Nagyová 

21. října  rodinná bohoslužba Červení  

28. října   
21. neděle po Trojici  

památka Dne reformace  
V.Šibravová  / M. Feltová 

4. listopadu  22. neděle po Trojici Švecovi / H. Bartošová 
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Jákob dorazil na jedno místo a přenocoval tam.  

Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol 

dosahuje k nebesům, a po něm vystupují  

a sestupují poslové Boží.  
 

 

 

 

Jákob dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již 

zapad-lo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v 

hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož 

vrchol do-sahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové 

Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: „Já jsem Hospodin … Hle, já 

jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do 

této země. Nikdy tě neopustím …“   1. Mojžíšova 28,10-

15 

 

Praotec Jákob je na cestě. Není však na výletě, ani nevyrazil na 

dovolenou. Odchází z domu za novým životem, neboť doma mu hrozí 

smr-telné nebezpečí. Ovšem i sama cesta je nebezpečná. Jákob jenom 

tuší o všemožných nástrahách, které na něho číhají. Proto nocuje 

takovým zvláštním způsobem – kámen u hlavy jej má ochránit ve 

spánku, v čase největší zranitelnosti. Do rozjitřené mysli se vkrade sen, 

který má cestovatele uklidnit. Bůh říká: „Jsem s tebou. Budu tě střežit, 
kamkoliv půjdeš.“ Přesně tohle potřeboval Jákob slyšet, aby mohl jít dál 

v pokoji. 

Středověký malíř v 15. století znázornil svou představu o 

Jákobovu snu. Do nádherně vypravené knihy namaloval anděly na 

žebříku. Ti tajuplní poslové Boží se u Jákoba střídají. Probíhá výměna 

stráží. Jákob nezůstane sám, dostane na cestu do neznámých končin 

novou hlídku, aby jej chránila. Dále už o ní není nikde ani zmínka, 

nicméně z četby zjistíme, jak dobře byl Jákob na svých cestách díky 

Bohu ochráněn. 

Jákobův sen je do značné míry také naším snem. Toužíme 

putovat po tomto světě v bezpečí. Toužíme být ochráněni před zlými 

nástrahami. Přejeme si prožít něco nového na nových místech, přejeme 

si též šťastný ná-vrat. A uvědomujeme si, jak dovedou být lidské cesty 

nebezpečné. Obzvlá-ště během léta se dává národ do pohybu. A 

k němu patří i smutné zprávy o nehodách na silnicích nebo o 

nesmyslných úrazech při prázdninových činnos-tech. Možná jsme právě 

v tomto čase podobně jako Jákob nejvíce zranitelní. Kéž i naše kroky 

provází Boží ujištění: „Jsem s tebou. Budu tě střežit, kamko-liv půjdeš.“ 

Kéž doprovází nás i naše milé na cestách po zemi, ve vzduchu i po 

vodě.  Na všechny lidské cesty ať se vztahuje starobylé irské požehnání.  

 

Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu.  

Pán ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás.  

Pán ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí.  



Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte  

a aby vás vysvobozoval z pasti.  

Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno.  

Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí.  

Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal. Amen. 
Sestry a bratři, přátelé evangelického sboru v Poličce, 
 

zdravím Vás z kraje léta a dovoluji si Vás upozornit na několik 
setkání, která jsou před námi. Jako každoročně si 6. července 
připomeneme výročí upálení Mistra Jana Husa u památníku v Liboháji. 
Letos bude řečníkem Miloslav Brhel, římskokatolický farář z Poličky. 

Zanedlouho z USA přiletí na návštěvu Jeremy a Jamie Aultovi, 
kteří dva roky žili v našem sboru. V neděli 29. července  budou u nás na 
bohoslužbách, následně bude možnost s nimi pohovořit při občerstvení.  

Osvědčené americké tábory letos po osmi letech vystřídá tábor 
bez Američanů. Týden od 23. do 27.7. strávíme v našem kostele se 
skupinou asi 25 dětí a s tématem „Lidé na cestě“. Doufám, že s pomocí 
Boží vytvoříme dětem zajímavou a přínosnou náplň volných dnů. 

Od září do listopadu potrvá v muzeu výstava o Bibli, která 
představí jak dobové pozadí vzniku Písma svatého, tak i různé staré 
biblické tisky. Výstavu též doprovodí tématické přednášky.  

Na neděli 7. října chystáme společný sborový den s bratry a 
sestrami z Borové. Po shromáždění uslyšíme od Jana Dusa o práci 
Diakonie ČCE v zahraničí, která je spojena s mottem „Stavíme lidi na 
nohy“. 

Těším se na shledanou.   Jiří Tengler, farář 

 

 

Dovoz na bohoslužby 

 
Den Řidič Telefon 2.9. M. Staňková 

1.7. Marie Staňková  739 179 886 9.9. Petr Šimon 

8.7. Jan Dus  461 100 431, 739 244 860 16.9. Jiří Teplý  

15.7. Jiří Tengler 461 100 419, 776 897 889 23.9. Pavel Bureš 

22.7. Petr Šimon 461 722 319, 734 707 570 30.9. Petr Klusoň  

29.7. Jiří Teplý  604 383 894 7.10. Jiří Tengler 

5.8. Pavel Bureš 737 638 299 14.10. Jan Dus  

12.8. Petr Klusoň  732 847 909 21.10. M. Staňková 

19.8. Jiří Tengler   28.10. Petr Šimon 

26.8. Jan Dus   4.11. Jiří Teplý  

 
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,  

Domov důchodců,  Eimova 1020  


