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Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a 
kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků 

i stánky prodavačů holubů… 



Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, 
zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů…     Matouš 21,12 
 

Ježíš přišel na velikonoce do Jeruzaléma a ztropil tam povyk. Zatímco 
veřejnost si chtěla jako obvykle prožít svátky v klidu, Kristus dělá v chrámu 
nepořádek. Vyhání obchodníky. 

Ježíš se chová jako výtržník. Jenže v jeho činu lze spatřit více nežli pou-
hou výtržnost. Je to znamení, které vystihuje mnohé ze vztahu mezi člověkem 

a Bohem. Znamení, jež vyvolává otázky. 

Na chrámovém nádvoří se roztahují stánkaři a nikomu to nevadí. Lidé si 
prostě zvykli, že posvátné místo je zakramařeno. Otázka první: nezvykli 
jsme si příliš na zakramařená srdce? Naplňuje naše nitro úcta k Bohu, nebo 

v něm namísto Boha vládne účtování „má dáti-dal“? 

Ježíš narušuje sváteční atmosféru. Nelíbí se mu falešný klid a přetvářka, 
že vše je v pořádku. Jakýpak pořádek! Jaképak svátky, když se lidi nedo-
kážou zastavit, pořád se věnují svým věcem a tratí příležitost k setkání 
s Bohem! Odtud druhá otázka: není naše slavení jen vnějškovou záležitostí? 

Dokážeme se opravdu ztišit, přiblížit se Bohu a radovat se uvnitř? 

Zpřevracené stoly, rozházené klece. Pro mnoho přihlížejících Ježíš nej-
spíš ztratil dobrou pověst. Takový skandál od něj nikdo nečekal. Považovali 
jej za učitele, nikoliv za extremistu. Otázka do třetice: neděláme si z Ježíše 
neškodného dobráčka? Počítáme, že Ježíš může zpřevracet naše zaběhnuté 

životy – zpřevracet je k větší slávě Boží? 

Pozdvižení v chrámě bylo předehrou velikonočních událostí. Ukřižovaný 
Ježíš byl uložen do hrobu a tím to mohlo skončit. A hle, ono to neskončilo. 
Nastala nečekaná změna. Po stolech obchodníků Kristus převrátil i vládu 
smrti a pozval nás k nové víře v Boha. 
 
 

Doprava na bohoslužby 
 

Den Řidič Telefon 13.4. Petr Šimon 

9.2. Marie Staňková  739 149 886 18.4. Jiří Tengler 

16.2. Jiří Teplý  604 383 894 20.4. Jan Dus  

23.2. Petr Šimon 734 707 570 27.4. Pavel Bureš 

2.3. Jiří Tengler 461 100 419, 776 897 889 4.5. Petr Klusoň  

9.3. Jan Dus  461 100 431, 739 244 860 11.5. Marie Staňková  

16.3. Pavel Bureš 737 638 299 18.5. Jiří Teplý  

23.3. Petr Klusoň  732 847 909 25.5. Petr Šimon 

30.3. Marie Staňková   1.6. Jiří Tengler  

6.4. Jiří Teplý  8.6. Jan Dus 



Zájemci o dopravu:  Eva Dvořáková, 461 724 133, Jiráskova 695 

   Olga Votavová, 461 721 340, Družstevní 533  
Věra Luňáčková, 774 828 679, Družstevní 239 

Miloslav Plecháček, 731 964 971, Revoluční 339 
 Jana Bredová, 461 722 700 klapka 431, Domov důchodců, Eimova 1020  

 
 

 Milé sestry, milí bratři, milí přátelé evangelického sboru,   

po delším zvažování jsme ve staršovstvu rozhodli provést úpravy 
prostranství před kostelem. Jelikož je to místo dobře viditelné a zásahy do 
městské zeleně bývají vnímány velmi citlivě, chceme o zamýšlených změnách 
informovat Vás i poličskou veřejnost. Vzrostlé stromy, z nichž zejména to-
poly jsou ve špatném stavu, budou postupně pokáceny a nahrazeny mladý-
mi stromky. Ve spolupráci se zahradníkem také vysadíme keře a další 
rostliny. Potřebné je rovněž zmlazení živého plotu. Úpravy budou probíhat 
během několika let, aby se prostor náhle nevyprázdnil. Naším záměrem je 
vytvořit příjemné prostředí a také znovu odhalit pohled na kostel, který nyní 
přes veliké smrky téměř nelze vidět.   

Od podzimu jsou spuštěny nové webové stránky sboru. (www. 
evangnet.policka.cz) Naleznete na nich písemné, obrazové či zvukové 
zprávy o sborových událostech minulých i chystaných. Přivítáme také Vaše 
podněty, jak zachytit život sboru pomocí elektronického média.  

Tématem pro celou českobratrskou církev je samofinancování a 
budoucnost sborů. Přehled o naší loňské obětavosti je uveden níže. (Dodá-
vám, že sbor má přes 400 členů.)  Kromě peněz ovšem budoucnost sboru 
souvisí s naší činností a s atmosférou, jakou v kostele při různých setkáních 
vytváříme. Srdečně Vás zvu k rozhovorům nad těmihle tématy.   

Těším se na shledanou s Vámi. Jiří Tengler, farář 
 

 

 

Obětavost 

V roce 2013 sbor podpořilo 130 dárců. Všem patří dík.  

Dárci v 1. desítce věnovali v průměru 10.623 Kč. 

2. desítka: 3.930  6. desítka:  1.020 10. desítka:   500 
3. desítka: 2.310 7. desítka:  1.000 11. desítka:   500 
4. desítka: 1.915 8. desítka:     965 12. desítka:   400 
5. desítka: 1.332 9. desítka:     610 13. desítka:   180  (údaje v Kč) 



 

Bohoslužby začínají v 8.30 
 

Služba / nedělní škola 

2. února  4. neděle po Zjevení  Tenglerovi / A. Dusová 

3. února schůze staršovstva                   začátek v 18.30   

9. února Poslední neděle po Zjevení Andrlovi / M. Feltlová  

16. února  Neděle Devítník  Bartošovi / H. Bartošová 

23. února  
Neděle po Devítníku  
schůze staršovstva 

Kleinovi / A. Dusová 

2. března Masopustni neděle  Feltlovi  / L. Nagyová 

9. března  rodinná neděle s obědem Švecovi 

16. března 2. neděle v postě, večeře Páně          M. Hubený / M. Feltlová 

23. března  3. neděle v postě, večeře Páně          Dusovi / I. Tenglerová 

30. března  
4. neděle v postě,     *** 
výroční sborové shromáždění 

Hájkovi,V.Flídrová/H.Bartošová 

6. dubna  5. neděle v postě, večeře Páně          Teplí / A. Dusová 

13. dubna  Květná neděle, večeře Páně          Moravcovi / L. Nagyová 

18. dubna  Velký pátek, večeře Páně       začátek v 17.00 

20. dubna 
velikonoční neděle večeře Páně     
rodinné bohoslužby          

Šimonovi / hledání vajíček  

27. dubna  neděle po velikonocích Burešovi / M. Feltlová 

4. května 2. neděle po velikonocích Mlejnkovi / I. Tenglerová 

11. května 3. neděle po velikonocích Červení / H.Bartošová 

18. května 4. neděle po velikonocích Tenglerovi / A. Dusová 

25. května 5. neděle po velikonocích Andrlovi / 

29. května Kristovo nanebevstoupení        začátek v 17.00 

1. června  
6. neděle po velikonocích 
výlet nedělní školy 

Bartošovi / 

8. června  slavnost seslání Ducha svatého 
večeře Páně 

Kleinovi / 

9. června svatodušní pondělí                  kostel sv. Jakuba  
ekumenické bohoslužby        začátek v 17.00 

 

*** V noci ze soboty 29.3. na neděli 30.3. se mění čas !  

 
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  
 


