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Jak se mám odvděčit Hospodinu, 
že se mne tolikrát zastal? 
Zvednu kalich spásy … 

 
 



       Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?  
Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.     Žalm16,12-13 
               

Když  chceme oslavenci připít na zdraví, pozvedáme sklenice a proná-
šíme přání, co dobrého jej má potkat. Když chtěl starověký žalmista oslavit 
Boha, postupoval obdobně. Zvednul kalich a mluvil o dobrodiních Božích. 
Ovšem nikoliv, co dobrého má potkat Pána Boha, nýbrž jaké dobro potkalo 
díky Bohu nás. Jako při oslavě se s naplněným pohárem těšil z naplněného 

života. 

Pro nás – českobratrské evangelíky a evangeličky – má kalich jedineč-
ný význam. Je znamením Kristovy oběť za svět, ale zároveň je znamením 
obrovského boje víry. Po staletí zápasili naši předkové o možnost vlastníma 
rukama uchopit a ke rtům pozvednout kalich. Osobně se tak v souladu 
s Biblí zapojit do Božího díla spásy a žít ve světě jako člověk zachráněný 

před nedůvěrou, beznadějí a lhostejností.  

Zápas o kalich trvá dál. Už ne proti nepřející vrchnosti, která by bránila 
jeho přijímaní. Zápas o kalich se vede v srdcích, aby lidé učinili to, co činil 
žalmista: aby ve svém životě objevili Boží pomoc a aby zatoužili vzdát Bohu 
dík. Ve svých tužbách, v modlitbách i v činech usilujeme, aby se noví, další 
lidé – naše děti a naši přátelé – společně  s námi radovali ze všeho, co Bůh 
pro nás koná. Aby i oni pozvedli kalich spásy a stejně jako my okusili, jak je 
víra dobrá pro život.   

 

 Doprava na bohoslužby 
 

Den Řidič Telefon 21.12. M. Jakubcová  

19.10. Jiří Tengler 461 100 419, 776 897 889 24.12. Petr Klusoň  

26.10. Jan Dus  461 100 431, 739 244 860 25.12. Marie Staňková  

2.11. M. Jakubcová  603  211  986 28.12. Jiří Teplý 
9.11. Petr Klusoň  732 847 909 1.1. Petr Šimon 

16.11. Marie Staňková  739 149 886 4.1. Jiří Tengler 

23.11. Jiří Teplý 604 383 894 11.1. Jan Dus  

30.11. Petr Šimon 734 707 570 18.1. M. Jakubcová  

7.12. Jiří Tengler  25.1. Petr Klusoň  
14.12. Jan Dus   1.2. Marie Staňková  

 

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,   

přijměte prosím několik informací o tom, co se děje v našem 
kostele a kolem něj.  

Srdečně Vás zvu na bohoslužbu „Pod obojí pro všechny“ 
v pondělí 20. října. Při společné večeři Páně si ve shromáždění 
s křesťany z jiných církví připomeneme výročí obnovy přijímání z kalicha. 
Vzhledem k významu, jaký má kalich v české reformaci i v celých 
českých dějinách, je vhodné stále se k jeho symbolice vracet a s vděčností 
Bohu promýšlet a prožívat, co pro nás kalich znamená dnes. 

Na neděli 23. listopadu chystáme konfirmační slavnost. Máme 
radost z každého, kdo se veřejně přihlásí ke křesťanské víře. Příprava na 
konfirmaci trvala dva roky. Nyní chceme modlitbou podpořit a svou 
přítomností povzbudit konfirmandy na jejich cestě víry.  

Po několikaleté pomoci v rámci projektu Adopce na dálku 
završila studium na střední škole  Anita Mgonbo z afrického Konga. 
Děkujeme všem, kdo se zapojili do bazaru, v němž jsme opatřovali 
potřebné peníze. Také letos na podzim se bude konat dobročinný bazar, 
poněvadž i nadále podporujeme jedno děvče v Indii a nově domlouváme 
podporu pro chlapce v Ugandě.  

V prosinci zavítá do našeho sboru milá návštěva ze Spojených 
států. V období kolem vánočních svátků budou v Poličce pobývat 
manželé Jeremy a Jamie Aultovi, kteří u nás působili v letech 2008-
2010. Jistě se nalezne vhodná příležitost k setkání se všemi, kteří je rádi 
uvidí.   

Staršovstvo sboru se na svých schůzích vedle sborového programu 
zabývá také penězi, neboť ony, jak dobře víme, patří k životu a starost 
o ně nás během všedních dnů vydatně zaměstnává. Z našich rozhovorů 
vzešel dopis, který je součástí tohoto listu.  

Přeji Vám pro nadcházející dny, kdy slunečního svitu ubývá a něj 
nastupují tma s chladem, abyste stále spatřovali Boží světlo naděje a 
abyste zakoušeli hřejivost vlídného lidského chování.  

Těším se na shledanou s Vámi.  

Jiří Tengler, farář 

 



Bohoslužby začínají v 8.30 
 

Služba / nedělní škola 

19. října  17. neděle po Trojici Hájkovi,V. Flídrová /M.Feltlová 

20. října  
„Pod obojí pro všechny“ od 17.00 
ekumenická bohoslužba s večeří Páně 

26. října  18. neděle po Trojici Teplí / H. Bartošová  

1. listopadu halloweenský večer pro děti  

2. listopadu 19. neděle po Trojici  M. Hubený  / L. Nagyová  

9. listopadu 20. neděle po Trojici Šimonovi/ A. Dusová 

16.listopadu  
21. neděle po Trojici 
schůze staršovstva 

Mlejnkovi / I. Tenglerová 

22.listopadu rozhovor staršovstva s konfirmandy od 18.00 

23.listopadu  konfirmační slavnost Červení 

28.listopadu  tvořivý večer: výroba perníkových ozdob, Statek v Širokém Dole 

30.listopadu 1.adventní neděle večeře Páně Tenglerovi / M. Feltlová 

7. prosince  2.adventní neděle večeře Páně Andrlovi / L. Nagyová 

14. prosince  3.adventní neděle večeře Páně Bartošovi / A. Dusová 

20. prosince generální zkouška divadelní hry od 14.00 

21. prosince  
4. adventní neděle  
dětské adventní divadlo 

Kleinovi 

živý betlém a zpívání na schodech od 17.00 

24. prosince štědrovečerní bohoslužba od 16.00 

25. prosince  
Slavnost Kristova narození 
večeře Páně 

Feltlovi / H. Bartošová  

28. prosince Neděle po Vánocích Švecovi / H. Bartošová 

1. ledna 
Nový rok    večeře Páně  
Verš pro rok 2015: Římanům 15,7 

Dusovi 

4. ledna 2. neděle po Vánocích Moravcovi / 

9. - 11.ledna sborový víkend v hájence na Maděře  

11. ledna Neděle po Zjevení Hájkovi, V. Flídrová / 

18. ledna  2. neděle po Zjevení Teplí / 

 
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  
Číslo účtu:  2900332253 / 2010 (Transparentní účet u FIO Banky) 

 


