
 

Bohoslužby začínají v 8.30 
 

služba / nedělní škola 

24. 

února 

2. neděle v postě, večeře 

Páně          
Teplí / A. Dusová  

3. 

března  

3. neděle v postě, večeře 

Páně          
Moravcovi / M. Feltlová  

10. 

března  

4. neděle v postě, večeře 

Páně          
Mlejnkovi / L. Nagyová 

17. 

března  

5. neděle v postě, 

výroční sborové shromáždění 
Burešovi / I. Tenglerová 

23. 

března 
nocování v kostele 

24. 

března  

Květná neděle 

rodinné bohoslužby 
Tenglerovi  

29. 

března  
Velký pátek, večeře Páně       začátek v 17.00 

31. 

března 

velikonoční neděle večeře 

Páně     hledání vajíček         

*** 

    Šimonovi / H. Bartošová  

7. 

dubna  
neděle po velikonocích Bartošovi / A. Dusová 

14. 

dubna  
2. neděle po velikonocích Švecovi / M. Feltlová 

21. 

dubna  
3. neděle po velikonocích Feltlovi / I. Tenglerová 

28. 

dubna 
rodinná neděle   Galgociová  

5. 

května 
5. neděle po velikonocích M. Hubený / L. Nagyová 

9. Kristovo nanebevstoupení        začátek v 17.00 

května 

12. 

května 
6. neděle po velikonocích Dusovi / H. Bartošová 

19. 

května  

slavnost seslání Ducha 

svatého večeře Páně 

Hájkovi, V.Flídrová / A. 

Dusová 

20. 

května  

svatodušní pondělí                  kostel sv. Jakuba  

ekumenické bohoslužby        začátek v 17.00 

26. 

května 
Trojiční neděle Červení / M. Feltlová  

1. 

června 
„Čas pro neobyčejné zážitky“  večer 

2. 

června 
neděle po Trojici Teplí / H. Bartošová 

9. 

června 
2. neděle po Trojici Moravcovi / I. Tenglerová 

14.-

16.6.  
návštěva ze sborů Bernsdorf a Laubusch  (Německo)    

16. 

června  
rodinná neděle  Mlejnkovi 

23. 

června  
4. neděle po Trojici  Burešovi / L. Nagyová 

 

*** V noci ze soboty 30.3. na velikonoční neděli se mění čas !  
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Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: „Ty jsi 

král židovský?“ 

Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli 

jiní?“ 

Pilát odpověděl: „Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě 

vydali. Čím ses provinil?“ 

Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé 

království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych 

nebyl vydán; mé království však není odtud.“ 

     Evangelium podle Jana 18,33-36 
 

„Mé království není z tohoto světa,“ odpověděl Ježíš Pilátovi 

během výslechu. Jakoupak odpověď asi vladař čekal, když se 

vyptával: „Ty jsi král židovský?“ Předpokládal snad, že Ježíš povede 

vzdorné řeči a bude okupantovi připomínat staroslavné národní 

tradice? Anebo že naopak bude kličkovat a vymlouvat se na 

nedorozumění, že všechno je jen omyl a on že nikdy o žádném 

království nehovořil? 

Ale Ježíš dál mluví o svém království. O království Božím. 

Téma citlivé a nebezpečné. Čí zájmy Ježíš vlastně hájí? Za koho 

mluví? Pilát sám byl prodlouženou rukou Říma. Zastupoval na 

Blízkém východě zájmy zbožštělého císaře. Pilátova moc 

v Jeruzalémě nepocházela z Jeruzalém-ma samotného. Pramenila 

z Říma. 

Ježíš k Pilátovi promlouvá o pramenech moci. Odkud se 

berou.  „Mé království není odtud,“ tvrdí Ježíš. Kristus prosazuje ve 

světě Boží vliv. Chce vnést do světa to, co ve světě není, ale co svět 

naléhavě potřebuje. Svět postrádá dostatek lásky a spravedlnosti. 

Schází zde smíření nepřátel, potěšení smutných, nasycení hladových, 

pokoj mezi lidmi, pokoj v srdcích. Tyhle zájmy Ježíš zastupuje, 

zájmy Boží. Tak má svět vypadat podle Stvořitele a vládce. Moc 

tohle všechno ve světě prosadit nepramení ze světa samotného. „Mé 

království není z tohoto světa.“ Přichází od Boha a   
 

Doprava na bohoslužby 

 
Den Řidič Telefon 21.4. Jiří Teplý  



24.2. M. Staňková  739 179 886 28.4. Jan Dus  

3.3. Petr Šimon 461 722 319, 734 707 570 5.5. Pavel Bureš 

10.3. Jiří Teplý  604 383 894 12.5. Jiří Tengler 

17.3. Jan Dus  461 100 431, 739 244 860 19.5. Petr Klusoň  

24.3. Pavel Bureš 737 638 299 26.5. M. Staňková 

29.3. Jiří Tengler 461 100 419, 776 897 889 2.6. Petr Šimon 

31.3. Petr Klusoň  732 847 909 9.6. Jiří Teplý  

7.4. M. Staňková  16.6. Jan Dus  

14.4. Petr Šimon  23.6. 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, vážení přátelé evangelického sboru v Poličce, 

srdečně Vás zdravím na začátku postního období, které je 
příle-žitostí zkusit s Boží pomocí různé věci ve svém životě vidět a 
dělat jinak.  

V nadcházejících měsících nás čeká několik významných 
událostí. Letos končí funkční období pěti presbyterům. Volbu nových 
členů staršovstva provedeme při výročním sborovém shromáždění 
v neděli 17. března. Prosím, abyste přemýšleli a modlili se, kdo má 
náš sbor vést během příštích šesti let, a přišli nové presbytery při 
volbě podpořit. (V Poličce nevolíme všechny členy staršovstvo naráz, 

nýbrž co tři roky volíme polovinu členů.)  

Na jaro chystáme dvě rodinné neděle. Kromě bohoslužeb pro 

děti a dospělé připravujeme také další program i společný oběd. 
Zvány jsou nejenom rodiny s dětmi, nýbrž zváni jsou všichni, kdo 
mají čas a chuť strávit společný půlden v kostele.   

V červnu se zúčastníme tradiční poličské akce „Čas pro 
neobyčejné zážitky“. O následujícím víkendu pak budeme u nás 
hostit bratry a sestry ze sborů v Německu.  

V červenci podobně jako v dřívějších letech přicestuje do 
našeho sboru skupina přátel z USA, aby společně s poličskými 

dobrovolníky vedli dětský Tábor s Američany. Bude se konat 22.-
26.7. a vedle něj poběží také doprovodný program, do něhož se 

můžete zapojit i Vy.  

Zmíním i dvě seniorátní setkání. V neděli 14. dubna proběhne 
v Krouně presbyterní konference. Hostem bude bratr Ladislav 
Moravetz. Jakožto celocírkevní kantor pečuje o hudbu v naší církvi a 
dokáže poutavě přiblížit známé i neznámé písně  z Evangelického 

zpěvníku. Jeho program jistě bude velkým obohacením pro každého 
posluchače, nejen pro presbytery. Druhou akcí bude ustanovení 
nových členů seniorátního výboru, tzv. instalace,  26. května 
v Krucemburku. Součástí bude i zahradní slavnost, která má podpořit 
společenství v našem seniorátu. 

K dopisu je přiložen letošní leták Jeronýmovy jednoty, který 
informuje o stavební činnosti v naší církvi a o sborových sbírkách s ní 

spojených. O velikonocích se zapojíme do sbírky na kostel ve 

Vanovicích, v květnu provedeme každoroční sbírku darů. 

Těším se na setkání s Vámi a přeji Vám hojné Boží 
požehnání. 

Jiří Tengler, farář 


