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Tvého Zákona se budu držet ustavičně, 
 navěky a navždy.  

Tvá přikázání jsou pro mne potěšením…  
 

 



Tvého Zákona se budu držet ustavičně, navěky a navždy. Tvá 
přikázání jsou pro mne potěšením, já jsem si je zamiloval. Žalm 119,44.47 

Dávnověký žalmista zpíval o své lásce k Božímu slovu. Neopěvoval 
nějakou tajuplnou nauku, nýbrž svou pozornost upínal k jasně zapsaným 
radám a pokynům. Moudrost nebral sám ze sebe, nýbrž ji čerpal z toho, co 
dřívější generace poznaly a přijaly jako Boží směrovky na životní pouti. Stále 
znovu ve své písni opakuje „tvá slova, tvá přikázání, tvůj Zákon jsou pro mne 
potěšením.“ Těšit se, radovat se, že nejsem odkázán sám na sebe, že jsem 
pozván na správnou cestu s dobrým cílem. O tom se píše v Bibli a toho se 
vyplatí držet. Napořád.  

V 16. století naši předchůdci z Jednoty bratrské přitakali žalmistovu 
vyznání. Také oni z Bible zaslechli Boží hlas. V rozbouřených dobách se 
spolehli na Boží Zákon a usilovali podle něj žít. Proto z původních jazyků 
přeložili „Písmo svaté Starého a Nového zákona“, jak se u nich Bible nazývá. 
Tištěna byla v jihomoravských Kralicích, odsud i označení Bible kralická. 
Pečlivý překlad a následné tiskařské práce ukazují, jakou lásku bratří chovali 
k Písmu. Do roku 1613 se datuje poslední kralické vydání Bible, jež pak po 
několik staletí bylo hlavním zdrojem Božího slova pro české i slovenské 
evangelíky. Letos si naše církev spolu s dalšími křesťany vděčně připomíná 
400. výročí Bible kralické. Kéž by se i od nás další generace mohly podobně 
učit lásce k Božímu slovu. 

 
Dovoz na bohoslužby 
 

Den Řidič Telefon 22.12. Jan Dus  

27.10. Jiří Tengler 461 100 419, 776 897 889 24.12. Pavel Bureš 

3.11. Jan Dus  461 100 431, 739 244 860 25.12. Petr Klusoň  

10.11. Pavel Bureš 737 638 299 29.12. Marie Staňková  

17.11. Petr Klusoň  732 847 909 1.1. Jiří Teplý  

24.11. Marie Staňková  739 149 886 5.1. Petr Šimon 

1.12. Jiří Teplý  604 383 894 12.1. Jiří Tengler 

8.12. Petr Šimon 734 707 570 19.1. Jan Dus  

15.12. Jiří Tengler  26.1. Pavel Bureš 

 
Zájemci o dopravu: Eva Dvořáková, 461 724 133, Jiráskova 695 
   Věra Luňáčková, 774 828 679, Družstevní 239 
   Olga Votavová, 461 721 340, Družstevní 533 

Miloslav Plecháček, 731 964 971, Revoluční 339 
    Jana Bredová, 461 722 700 klapka 431 – sesterna,  

Domov důchodců, Eimova 1020  



Milé sestry, milí bratři, milí přátelé poličského sboru,  

od začátku roku platí zákon o majetkovém narovnání mezi státem a 
církvemi. Tento zákon, jako málokterý jiný, vyvolává ostré reakce. Část po-
litiků a veřejnosti jej považuje za nepřiměřeně štědrý vůči církvím. Stát se 
s církvemi dohodl, že během 30-i let jim úhrnem vyplatí 59 miliard Kč a vydá 
zabavený majetek až za 75 miliard Kč. Církve (hlavně Církev římskokatolická) 
se naopak vzdají 44 % majetku, který jim zabavila komunistická vláda. Uve-
dená čísla se mohou zdát obrovská a leckdo jejich výši zpochybňuje. Jediná 
obsáhlá analýza hospodářského poměru stát-církve vznikla před časem na 
půdě Vysoké školy ekonomické. Podle ní v letech 1948 až 2007 užitek státu 
z majetku, zabaveného církvím, výrazně převyšoval státní výdaje na církve. 
Jako křesťané se v souvislosti s tzv. restitučním zákonem nemáme zač stydět 
– v součtu nikoliv stát doplácí na církve, nýbrž církve svým zadrženým ma-
jetkem i 20 let po konci totality přispívají na stát. Je dobře, že se narovnáním 
tato anomálie konečně řeší.  

Pro naši církev ze zákona vyplývá, že na platy kazatelů a dalších 
zaměstnanců bude v následujících 17-i letech postupně dostávat méně až 
k nule. Vedle toho bude církvi 30 let vyplácena finanční náhrada, o jejímž 
využití bude rozhodovat synod. (Z těchto peněz bude mj. nutná i podpora 
Diakonie.) Přechodné období je dostatečně dlouhé, abychom nalezli nový 
model financování. 

Co to znamená pro náš sbor? Rozhodně se budeme muset více zabý-
vat penězi a hospodařením s nimi. Provozní náklady (různé materiály, opravy, 
energie) už nyní hradíme z vlastních zdrojů nebo z cílených dotací. Kazatele 
dosud církev platí jak z peněz od státu, tak i z personálního fondu, do něhož 
přispívá každý sbor. (Rok 2013: 78 500 Kč, 2014: 81 100 Kč.) Jak bude státní 
příspěvek klesat, bude stále větší zátěž doléhat na samotné sbory. Nebudou 
to snadné otázky. Kolik se ve sboru shromáždí financí? Vy-stačí jak na 
provoz, tak i na plat kazatele? Bude třeba činnost kazatele nějak omezit? 
Spolupracovat těsněji se sousedním sborem? Sloučí se některé sbory? A jak 
tomu bude se solidaritou bohatých vůči chudým? 

Myslím, že se otázek kolem samofinancování nemusíme bát. Ve sboru 
a v církvi toho budeme mít tolik, kolik si budeme ochotni zaplatit. Což ostatně 
známe z běžného života. Funguje to tak i v mnoha sesterských církvích v za-
hraničí a nikdo se nad tím nepozastavuje. Zvykneme si a nebude nám připa-
dat nepatřičné o penězích více mluvit a počítat je a zvažovat, zač nám stojí 
víra a evangelium. Podoba Českobratrské církve evangelické se v nadcháze-
jících desetiletí zřejmě dost promění. To podstatné však bude zachováno: 
stále budeme společenstvím, které se schází kolem Bible, které Pána Boha 
chválí a přimlouvá se za svět.  

Přeji Vám všem hojné požehnání a zvu Vás do pravidelných i 
mimořádných shromáždění v našem sboru. 

Jiří Tengler, farář 



 

Bohoslužby začínají v 8.30 
 

Služba / nedělní škola 

27.října  22. neděle po Trojici Tenglerovi/H.Bartošová 

2. listopadu halloweenský večer pro děti  

3. listopadu 23. neděle po Trojici  Andrlovi / I. Tenglerová 

10.listopadu 
rodinná neděle s obědem 
promítání a beseda: Jordánsko  

Bartošovi  

17.listopadu  
25. neděle po Trojici 
schůze staršovstva 

Kleinovi / M. Feltlová 

23.listopadu konvent poličského seniorátu 

24.listopadu  poslední neděle církevního roku Feltlovi  / A. Dusová 

1. prosince 1.adventní neděle večeře Páně Švecovi / L. Nagyová 

8. prosince  2.adventní neděle večeře Páně 
J. Galgociová / H. 

Bartošová 

15. prosince  3.adventní neděle večeře Páně M. Hubený / A. Dusová 

 17.00 koncert pěveckého sboru Vocatus ecumenicus 

21. prosince generální zkouška divadelní hry od 14.00 

22. prosince  
4. adventní neděle  
dětské adventní divadlo 

Dusovi 

 
živý betlém a zpívání na schodech 
od 17.00 

 

24. prosince štědrovečerní bohoslužba od 16.00 

25. prosince  
Slavnost Kristova narození. večeře 
Páně 

Hájkovi, V.Flídrová 

29. prosince Neděle po Vánocích Teplí / M. Feltlová 

1. ledna 
Nový rok    večeře Páně  
Verš pro rok 2014 „Mně však v Boží 
blízkosti je dobře.“ 

Moravcovi 

3. - 5. ledna sborový víkend v hájence na Maděře  

5. ledna 2. neděle po Vánocích Šimonovi/ H. Bartošová 

12. ledna rodinná bohoslužba  Burešovi   

19. ledna  2. neděle po Zjevení 
Mlejnkovi / L. 

Naygyová  

26. ledna  3. neděle po Zjevení Červení / I. Tenglerová  

 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce  
Nábřeží Svobody 561, POLIČKA, 572 01. Telefon: 461 100 419 
e-mail: policka@evangnet.cz ,  www stránky: http://policka.evangnet.cz 
Farář: Jiří Tengler – 776 897 889     Kurátor: Petr Šimon – 734 707 570  


