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„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo  

a zachovávají je.“ 



„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ 

Evangelium podle Lukáše 12,28 

V letošním roce je častěji než jindy připomínán Mistr Jan Hus. Obje-
vují se různá hodnocení 600. výročí kostnického procesu i Husovy mučed-
nické smrti. V povědomí české veřejnosti Hus zůstává zapsán jako výrazná 
osobnost, která vedla svůj boj za … – za co vlastně? Oč Jan Hus zápasil? 

Pohled na Husa se během uplynulého století velice proměnil. V roce 
1915, 500 let po Husově smrti,  byl v Praze na Staroměstském náměstí 
odhalen velkolepý pomník. Husa znázorňuje jako vůdce, k němuž z pozadí 
oddaně vzhlížejí další postavy. V době úporného soupeření Čechů a Něm-
ců byl Mistr Jan vnímán jako příkladný bojovník za české národní zájmy, 
který neváhal za svůj lid nasadit svůj život. Dusivá atmosféra 1. světové 
války zabránila, aby se z odhalení pomníku stala mohutná oslava češství. 
Avšak již o pár let později nově založená Československá republika 
vyhlá-sila  6. červenec, Husův den, za svůj státní svátek. 

S rozmachem komunistické diktatury po roce 1948 se Husův obraz 
znovu měnil. Vedle důrazu národnostního byl tlačen do popředí i důraz 
sociální. Hus posloužil vládnoucí ideologii: bojoval proti bohatým, byl na 
straně chudých proti vykořisťovatelům. Husa jako průkopníka komunismu 
vykresluje i barevný velkofilm z 50. let, jenž se – bohužel – pro mnohé stal 
hlavním zdrojem informací o Husovi.     

Jaký obraz Mistra Jan Husa považujeme za nejvýstižnější v roce 
2015? Myslím, že neuškodí vrátit se k Husovi-kazateli. Tak jej zažili jeho 
současníci, když naslouchali v Betlémské kapli. Rovněž Hus byl ve svém 
srdci ze všeho nejvíce hlasatelem Kristova učení. Společně s Ježíšem sdílel 
přesvědčení o moci Boží pravdy. „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a 
zachovávají je.“ Bůh má co říci k lidským životům, vnáší světlo do každo-
denních starostí a zmatených situací. O tuto jistotu víry Hus zápasil, k ní 
druhé vedl, pro ni se snažil ostatní nadchnout. Právě jistota, že Bůh člověka 
neopustí, jistota vyrůstající z křesťanské víry, je klíčem k pochopení Mistra 
Jana. Bylo by krátkozraké vidět v Husovi národního buditele či 
revoltujícího politika. Tyto pohledy omezují Husa pouze na jakési 
ztělesnění vzdoru vůči protivenstvím a křivdám, jež – domněle či skutečně – 
náš národ potkaly. Dokonce ani obraz Husa jako reformátora není úplně 
přesný. Jan Hus byl především člověkem vášnivé naděje a víry. Jakožto 
zbožný křesťan miloval Pána Boha a věřil, že jej bude doprovázet jak 
v životě, tak i ve smrti.  



Doprava na bohoslužby 
 

Den Řidič Telefon 16.8. M. Jakubcová  

14.6. Petr Klusoň  732 847 909 23.8. Jan Dus 

21.6. Marie Staňková  739 149 886 30.8. Jiří Teplý 

28.6. Jan Dus  461 100 431, 739 244 860 6.9. Jiří Tengler 

5.7. M. Jakubcová  603 211 986 13.9. Petr Šimon 
12.7. Jiří Teplý 604 383 894 20.9. Petr Klusoň 

19.7. Jiří Tengler 461 100 419, 776 897 889 27.9. M. Staňková 

26.7. Petr Šimon 734 707 570 4.10. M. Jakubcová  

2.8. Petr Klusoň   11.10. Jan Dus 

9.8. Marie Staňková  18.10. Jiří Teplý 
 

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, 

pro nadcházející čas chci zvýraznit tři pozvání. V pondělí 6. čer-vence 
se u pomníku M. Jana Husa bude konat vzpomínkové shromáždění, na němž 
promluví Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské z Litomyšle.  

Před začátkem tábora se naši hosté z USA chtějí setkat se členy 
poličského sboru při společném večeru. Znalost angličtiny není nutná! 

V neděli 20. září zůstane náš kostel zavřený – jsme zváni k boho-
službě do Borové, kde si připomeneme společnou minulost našich sborů.     

Současně s tímto dopisem dostáváte leták Jeronýmovy jednoty. Tato 
organizace již téměř sto let pomáhá finančně zajišťovat výstavbu a obnovu 
církevních staveb. Samotné sbory by mnohdy na takovou činnost svými zdroji 
nestačily, proto jim pomáhá celá církev. I my jsme z tohoto fondu opakovaně 
čerpali, naposledy v roce 2011 na opravu fary. Jero-nýmova jednota 
funguje díky přijatým darům: vedle dvou nedělních sbírek se každoročně na 
sklonku jara koná i průběžná sbírka darů. Sluší se, abychom na ni 
pamatovali svými příspěvky, poněvadž jimi nejenom solidárně přispíváme 
ostatním sborům, ale zároveň také podporujeme zdroj, z něhož časem sami 
můžeme čerpat.  

Srdečně Vás zdraví   Jiří Tengler, farář     
 



 

Bohoslužby začínají v 8.30 
 

služba / nedělní škola 

14. června 2. neděle po Trojici   (Tomáš Jirků)    Bartošovi/H.Bartošová  

21. června 3. neděle po Trojici  Kleinovi / A.Dusová  

28. června  4. neděle po Trojici       Feltlovi/L.. Nagyová 

5. – 6. 7. Husovské dny v Praze, seniorátní zájezd 

5. července 5. neděle po Trojici  Moravcovi  

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

12.července  6. neděle po Trojici  Dusovi 

18.července sborový večer s hosty z USA            od 17 hodin 

19.července   7. neděle po Trojici, večeře Páně Švecovi 

20. – 24. 7.  příměstský tábor s Američany        denně od 9 hodin 

25.července táborový výlet do Olomouce a okolí 

26.července   8. neděle po Trojici  Hájkovi, V. Flídrová 

2. srpna  9. neděle po Trojici Teplí 

9. srpna  10. neděle po Trojici        M. Hubený   

16. srpna  11. neděle po Trojici        Šimonovi 

23. srpna  12. neděle po Trojici      Mlejnkovi  

30. srpna 13. neděle po Trojici      Tenglerovi  

6. září rodinná bohoslužba,  večeře Páně,  Andrlovi 

7. září schůzka učitelek nedělní školy 

13. září  15. neděle po Trojici  Bartošovi / 

20. září bohoslužba v Borové od 9.30, v Poličce se bohoslužba nekoná 

27. září  17. neděle po Trojici Kleinovi / 

4. října  18. neděle po Trojici  Feltlovi / 

11. října  Neděle díkčinění za úrodu, večeře Páně  Moravcovi / 

18. října  rodinná bohoslužba Dusovi  
 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce  
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