
 

Bohoslužby začínají v 8.30 
 

služba / nedělní škola 

30.června  5. neděle po Trojici Červení  

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

7. července  6. neděle po Trojici Tenglerovi  

14.července  
7. neděle po Trojici  

káže Tomáš Jirků z Olešnice 
Kleinovi  

21.července   
návštěva z USA, večeře 

Páně 
Bartošovi 

22. – 26. 7. tábor s Američany               denně od 9 hodin 

28.července   návštěva z USA Feltlovi   

4. srpna  10. neděle po Trojici Švecovi 

11. srpna  11. neděle po Trojici Galgociová  

18. srpna  12. neděle po Trojici  M. Hubený  

25. srpna  13. neděle po Trojici  Dusovi 

1. září 
rodinná 

bohoslužba,požehná- ní pro 

školní rok, večeře Páně  

Hájkovi, V.Flídrová 

7.  září sborový výlet  do Opavy a okolí  

8. září  
15. neděle po Trojici  

schůze staršovstva 
Teplí / H. Bartošová  

14.-16. září církevní oslava 400. výročí Bible kralické v Kralicích  

15. září  16. neděle po Trojici  Moravcovi / A. Dusová  

22. září  slib členů staršovstva Šimonovi / M. Feltová 

29. září  
bohoslužba v Borové od 9.30, v Poličce se bohoslužba 

nekoná 

6. října 17. neděle po Trojici Burešovi  / L. Nagyová  

13. října  neděle díkčinění za úrodu,  Mlejnkovi / I. Tenglerová  

večeře Páně 

20. října  rodinná bohoslužba Červení 
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Ti, kteří se vydávají na lodích na moře,  

kdo konají dílo na nesmírných vodách, 

spatřili Hospodinovy skutky,  

jeho divy na hlubině.  
 



Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na 

nesmírných vodách, spatřili Hospodinovy skutky, jeho divy na hlubině.  
Žalm 107,23 

Nikdo už asi nezjistí, kdy a jak vzniklo přirovnání církve k lodi. 

Su-chozemcům možná připadá tento příměr vzdálený, ovšem v době 

zrodu křesťanství představovala loď běžný dopravní prostředek, díky 

němuž se Ježíšovi poslové přesouvali napříč tehdy známým světem. 

Možná, že si už při těchto dávných cestách lodí uvědomovali, co 

všechno znamená církev:  

 - společenství. Jsme na jedné lodi. Žijeme víru v jednoho Boha a 

Pána. Máme společný cíl, vytyčený Božími slovy, hledáme spravedlnost 

a lásku. Proto se loď stala ekumenickým symbolem křesťanské 

sounáležitosti.  

 - cesta. Jsme na cestě. Nejsme v koncích. Ještě jsme nedospěli 

k cíli. Díky Bohu před sebou máme nové dny, nové výzvy, nové těžkosti 

i nová řešení. A samozřejmě i nová setkání s lidmi, s nimž lze sdílet 

radost a naději.  

- nejistota. Jsme odkázáni na okolní podmínky. Namáháme se, 

konáme své dílo, ale nemáme jistotu, jaký bude výsledek. Snadno nás 

leccos ohrozí, snadno se leccos pokazí, převrátí, potopí… 

- ochrana. Jsme stále v dobré Boží péči. Ani v nejhorších chvílích 

nejsme sami. Spatřujeme Hospodinovy skutky a divíme se, že viny jsou 

odpouštěny, lidé se usmiřují a smutní nacházejí povzbuzení.  

A co platí pro církev, platí i pro jednotlivé sbory. Tedy i pro ten 

náš. 

 
Dovoz na bohoslužby 

 
Den Řidič Telefon 1.9. Petr Šimon 

30.6. Marie Staňková  739 149 886 8.9. Jiří Tengler 

7.7. Jiří Teplý  604 383 894 15.9. Jan Dus  

14.7. Petr Šimon 461 722 319, 734 707 570 22.9. Pavel Bureš 

21.7. Jiří Tengler 461 100 419, 776 897 889 29.9. Petr Klusoň  

28.7. Jan Dus  461 100 431, 739 244 860 6.10. M. Staňková  

4.8. Pavel Bureš 737 638 299 13.10. Jiří Teplý  

11.8. Petr Klusoň  732 847 909 20.10. Petr Šimon 

18.8. Marie Staňková   27.10. Jiří Tengler 

25.8. Jiří Teplý   3.11. Jan Dus  

 
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  

Bratři a sestry, přátelé poličského evangelického sboru, 
 

zdravím Vás na začátku léta a nabízím Vám několik informací 

o životě našeho sboru a naší církve.  
Při jarním sborovém shromáždění byla nově zvolena polovina 

staršovstva. Novým kurátorem se následně stal bratr Petr Šimon, jeho 
náměstkyní sestra Jiřina Kryštůfková. Při nedělních bohoslužbách 22. 
září složí zvolení členové staršovstva slib a my se v modlitbě 
přimluvíme za ně a za jejich presbyterskou službu.  

V červenci se bude v našem sboru konat tábor s Američany. 

Mezi hosty z USA bude i Kati Salmons, kterou znáte z jejího 
dlouhodobého pobytu v Poličce. Příležitost k rozhovoru bude během 
nedělních shromáždě-ní nebo při společných výletech. Kéž Pán Bůh 
požehná všem setkáním. 

Na letošní rok připadá 400. výročí od posledního vydání 
Bible kralické. Velkolepé dílo biblických překladatelů a tiskařů po 
několik staletí posilovalo evangelíky v naší zemi i za hranicemi. 
S vděčností si je naše církev připomene přímo v Kralicích o víkendu 

14.-15. září. Z poličského seniorátu bude pro zájemce vypraven 
autobus.  

Přeji Vám pokoj a požehnání od Pána Boha.   Jiří 

Tengler  
  

 

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, 



po delší době je mi milou povinností pozvat vás srdečně na 

sborový výlet. Začínáme pozvolna – jednodenním výletem, ale 

docela daleko. V sobotu 7. září bude naším cílem historické a 

kulturní centrum českého Slezska – Opava. Městem i okolím nás 

provede místní rodák a náš farář Jiří Tengler. On také vybral další 

cíle: zámek Hradec nad Moravicí a město Fulnek, kde působil Jan 

Amos Komenský.  

Moc vás prosím, nebojte se (autobusu, vzdálenosti, počasí) a 

pojeďte. Přáli bychom si, aby to byl výlet pro všechny generace, a 

určitě přizpůsobíme program tak, aby byl pro všechny 

zvládnutelný. Zázemím nám bude i opavský sbor. Autobus zřejmě 

nezaplníme jen členy našeho sboru, proto budeme rádi, když o 

této možnosti poinformujete nejen své rodiny, ale i přátele a 

známé. Přihlaste se prosím co nejdříve, ať můžeme závazně 

objednat autobus i vstupy.  

Nashledanou se těší   Hana Bartošová.  
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