
 

Bohoslužby začínají 

v 8.30 
 

služba / nedělní škola 

11.listopadu 23. neděle po Trojici Klusoňovi / I. Tenglerová 

18.listopadu  24. neděle po Trojici  Mlejnkovi / H. Bartošová 

25.listopadu  

Poslední neděle 

církevního roku 

rodinná neděle 

s obědem 

Moravcovi 

2. prosince 
1.adventní neděle  

večeře Páně 
Burešovi / A. Dusová 

9. prosince  
2.adventní neděle  

večeře Páně 
Tenglerovi / L. Nagyová  

15. prosince seniorátní setkání mládeže 

16. prosince  
3.adventní neděle 

večeře Páně 

schůze staršovstva 

Šimovi / M. Feltlová 

22. prosince generální zkouška divadelní hry od 14.00 

23. prosince  

4. adventní neděle  

adventní slavnost 
Bartošovi  

živý betlém a zpívání na schodech od 17.00 

24. prosince štědrovečerní bohoslužba od 16.00 

25. prosince  
Slavnost Kristova 

narození. večeře Páně 
Feltlovi  

30. prosince Neděle po Vánocích J. Galgociová  / H. Bartošová 

1. ledna 

Nový rok    večeře 

Páně  

„Zde na zemi nemáme 

trvalý domov, 

vyhlížíme ten budoucí“ 

M. Hubený 

4. - 6. ledna sborový víkend v hájence na Maděře  

6. ledna Slavnost Zjevení Páně  Teplí / A. Dusová  

(Tří králů)  
13. ledna rodinná bohoslužba  Dusovi  

20. ledna  Neděle po Zjevení Hájkovi,V.Flídrová/I.Tenglerová 

27. ledna  Neděle Devítník  Červení / L.Nagyová 

28. ledna  ekumenické shromáždění  od 17.00 

3. února Neděle po Devítníku Švecovi / M. Feltlová  

10. února 
Masopustni neděle  

rodinná bohoslužba 
V.Šibravová, V. Slámová  

17. února 
1. neděle v postě 

večeře Páně  
Klusoňovi / H. Bartošová 
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Zaradoval jsem se, když mi řekli:  

Půjdem do Hospodinova domu! 
 
 



Zaradoval jsem se, když mi řekli: 

Půjdem do Hospodinova domu! 

A naše nohy již stojí 

ve tvých branách, Jeruzaléme. 

Pro své bratry, pro své druhy 

vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“ 

Pro dům Hospodina, našeho Boha, 

usiluji o tvé dobro.            Žalm 122,1-2.8-9 

 

 Úryvek z dávného poutního žalmu naznačuje, jakou radost 

vyvolá-valo pozvání na cestu do jeruzalémského chrámu. Podobně jako 

se my těšíme na dovolenou, tak se i obyvatelé judského a galilejského 

venkova rádi chystali na pouť do hlavního města. Ve starověku neměli  

moc jiných možností jak uniknout z domácího kolotoče povinností a 

zažít něco mimo-řádného. V Jeruzalémě byl vedle městských obchodů 

hlavním cílem Boží chrám. Místo, kde se konaly starobylé obřady, kde 

se ale na okraji nádvoří současně také vedly rozhovory, řešily aktuální 

problémy nebo zpívaly písně. Bylo to místo, kde se nabíraly síly pro 

návrat do všedního života. Takže se nemůžeme divit radosti z cesty do 

Božího domu. Lidé se v něm setkávali s Bohem. A přitom dobře věděli, 

že živý Bůh se do objektu z dřeva a kamení nevměstná.  

 Místo jednoho ústředního chrámu, máme dnes spoustu chrámů 

rozesetých po celé zemi. Sdílíme tutéž radost s dávnými poutníky? 

Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! 

Samozřejmě jsme si vědomi, že každý „Boží dům“ je jen malým 

výsekem míst, kde se lze setkat se Stvořitelem. Ale pro nás kostel 

představuje jasnou adresu, pevný cíl, kam chodíme k Pánu Bohu na 

návštěvu. S radostí? Důvodem k radování není jakási posvátnost místa, 

uložená do zdí a nábytku. Radost vyrůstá ze společenství, které se před 

Boží tváří v chrámě schází. Jako tehdy v Jeruzalémě, stejně i dnes 

v Poličce. Vedle tradičních obřadů jsou ještě setkání, rozhovory, práce i 

zábava. Proč se neradovat z takových darů. Jedna píseň to vyjádřila 

stručně: Kde je dobrota a láska, tam přebývá Bůh? Kde jinde něco 

podobného zažijete?  

  Pro žalmistu byl Boží dům čímsi, čeho se nemohl zbavit. On 

k němu patřil. Věděl, že sám je součástí společenství, které se v domu 

schází, že i on sám je tam tak trochu doma a že i jemu tedy přísluší kus 

odpovědnosti.  Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: „Budiž v tobě 

pokoj!“ Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro. On 

spolu s druhými vytvářel Boží dům. Přeji nám všem, abychom stále 

nacházeli radost a povzbuzení z cesty do kostela. Abychom vedle svých 

domovů měli domov také právě v té společné radosti z Pána Boha a 

z lidí.   
Mílí bratři a setry, milí přátelé poličského sboru,  

srdečně Vás zdravím a dovoluji si Vám podat několik zpráv o životě 
našeho sboru.  

V uplynulém létě jsme si poprvé vyzkoušeli sami uspořádat 
příměstský tábor pro děti. Vycházeli jsme ze zkušeností z předešlých 
roků, kdy na přípravě tábora spolupracovali naši přátelé z USA. Letošní 
tábor měl menší rozměry, ale vydařil se. Těšíme se na příští rok, kdy na 
tábor zřejmě opět dorazí skupina Američanů.  

V městském muzeu probíhala po několik týdnů zajímavá a 
navštěvovaná výstava o Bibli. Jako farář jsem tam měl několik programů 
pro  žáky ze základních a středních škol. Můžeme být rádi, že se řada lidí 
s mimo církev mohla alespoň trochu seznámit s Písmem svatým.  

V těchto dnech jsme pro náš sbor zřídili nový bankovní účet, za 
který nebudeme muset platit tolik provozních poplatků. Prosíme všechny, 
kdo používají bankovní převod k platbě saláru apod., aby změnili cílovou 

adresu. Číslo nového účtu u FIO Banky je 2900332253/2010. Dosa-

vadní účet u Poštovní spořitelny zůstane ještě po několik měsíců 
v provozu, o jeho zrušení Vás opět včas informujeme  

Připojuji pozvání do našich shromáždění. Rozpis sváteční 
bohoslužeb naleznete na zadní straně dopisu. Pokud byste měli potíže 
s dopravou, nebojte se kontaktovat naše řidiče.  

Těším se na shledanou.   Jiří Tengler, farář 

 

Dovoz na bohoslužby 

 
Den Řidič Telefon 30.12. Jiří Tengler 

11.11. Pavel Bureš 737 638 299 1.1. Jan Dus  

18.11. Petr Klusoň  732 847 909 6.1. M. Staňková 

25.11. Jiří Tengler 461 100 419, 776 897 889 13.1. Petr Šimon 

2.12. Jan Dus  461 100 431, 739 244 860 20.1. Jiří Teplý  



9.12. M. Staňková  739 179 886 27.1. Pavel Bureš 

16.12. Petr Šimon 461 722 319, 734 707 570 3.2. Petr Klusoň  

23.12. Jiří Teplý  604 383 894 10.2. Jiří Tengler 

24.12. Pavel Bureš  17.2. Jan Dus  

25.12. Petr Klusoň   24.2. M. Staňková 

 
Zájemci o dopravu: Eva Dvořáková, 461 724 133, Jiráskova 695 
   Věra Luňáčková, 774 828 679, Družstevní 239 
   Miloslav Plecháček, 731 964 971,  Revoluční 339 
    Jana Bredová, 461 722 700 klapka 431 – sesterna,  

Domov důchodců,  Eimova 1020  


