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Jako voda odráží tvář jako tvář,  
tak srdce člověka odráží člověka. 



Jako voda odráží tvář jako tvář, tak srdce člověka odráží člověka.  
Přísloví 7,17 

 

Jak vypadá naše cesta světem? Jak vypadá naše cesta životem? 

Nepodobáme se člověku z obrázku, který sice vyšel ven z labyrintu, 

avšak jeho nohy jsou stále svázány bludnými kroky? K čemu je mu 

všechna okolní svoboda, když ve svém nitru zůstal vězněm vysokých stěn? 

Se znepokojením hledíme na současný svět. Mnohá dávná 

omezení padla a my jsme svobodnější než předcházející generace. 

Nebývalou měrou narostly naše možnosti cestovat, léčit se, komunikovat 

s druhými, bavit se, rozhodovat o chodu země… Jsou pryč dřívější 

bariéry, ale my se ne vždy cítíme být svobodnými. Vystávají nové 

strachy a obavy, které nám brání ve volné a radostné chůzi. Opakovaně 

k nám doléhají zprávy o hrůzných činech teroristů. Jsme bezradní nad 

zprávami o nešťastných lidech ve válečných oblastech a v chudých 

zemích. Až příliš mnoho bídy se nedaří řešit, třebaže naše možnosti tak 

velmi vzrostly.  

Na sklonku tisíciletí se nadějně zdálo, že 21. století povede lidstvo 

k pokojnější budoucnosti, ovšem místo toho přineslo netušené problémy. 

Takže jsme na tom stejně jako naši předkové. V něčem jsme svobodní a 

v něčem nás omezují stěny zděné i neviditelné. Jsme jako chodci, pro něž 

bludiště neskončilo. Jan Amos Komenský ve své známé knize postavil 

proti labyrintu světa ráj srdce. Jako lék na bezcílné bloudění nabízel víru 

v Boha. Teprve když ve svém srdci dojdeme pokoje a spokojenosti, 

dokážeme pokoj a mír vnášet do světa. Jako voda odráží tvář jako tvář, 

tak srdce člověka odráží člověka. Bible i Komenský si dobře uvědomovali, 

že víra nepředkládá metodu, jak dosáhnout dokonalosti. Víra je zápas, 

jak se nezbláznit z nedokonalosti vlastní a z nedokonalosti druhých lidí.  

 

Vtom, aj, znovu hlas zavzní: „Navrať se.“ Já nevěda, kam se navrátiti, 

ani kudy z té mrákoty vyjíti, truchliti začnu; a aj hlas znovu volá: 

„Navrať se, odkuds vyšel, do domu srdce svého, a zavři po sobě 

dvéře.“     Labyrint světa a ráj srdce, XXXVII 



Milé sestry, milí bratři, milí přátelé evangelického sboru, 

jsem rád, že Vás mohu znovu oslovit po čase stráveném v zahraničí. 
Díky stipendiu bádenské církve jsem prožil čtvrtroku v univerzitním městě 
Heidelberku, kde jsem se věnoval nejenom teologii, ale navštěvoval jsem i 
hodiny historie a literatury. Vedle studia jsem se také vydatně účastnil 
církevního života a měl jsem tak možnost porovnávat, v čem se liší sbory u 
nás a v Německu. Doufám, že leccos z mých poznatků uplatním i ve své 
práci v Poličce. Na tomto místě děkuji všem, kdo se po dobu mé 
nepřítomnosti starali, aby v našem sboru běželo vše potřebné. 

V červenci se u nás konal další ročník tábora s Američany, na který 
kromě dávných přátel přijeli i noví hosté z USA. Je radostné vidět, že se 
stále objevují noví dobrovolníci, jak čeští, tak američtí, kteří jsou ochotní 
věnovat se dětem. 

Na jaře jsme při sborovém shromáždění nově zvolili polovinu členů 
našeho staršovstva. Slavnostní slib zvolených presbyterů se uskuteční 
v neděli 18. září. Bohoslužeb se zúčastní také senior poličského seniorátu 
Marek Vanča z Krucemburku. Zvu Vás všechny, abychom ve společné 
modlitbě svěřili staršovstvo i celý náš sbor do moudrého Božího vedení. 

Těším se na setkání s Vámi.  

Srdečně zdraví   Jiří Tengler, farář 

   

 

Doprava na bohoslužby 
 

Den Řidič Telefon 9.10. Petr Šimon 

14.8. Jiří Tengler 461 100 419, 776 897 889 16.10. Petr Klusoň  

21.8. M. Jakubcová  603 211 986 23.10 Marie Staňková  
28.8. Petr Šimon 734 707 570 30.10. Jan Dus  

4.9. Petr Klusoň  732 847 909 6.11. Jiří Tengler 

11.9. Marie Staňková  739 149 886 13.11 M. Jakubcová  

18.9. Jan Dus  461 100 431, 739 244 860 20.11. Petr Šimon 

25.9. Jiří Tengler  27.11. Petr Klusoň  
2.10. M. Jakubcová   4.12. 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 



Bohoslužby začínají v 8.30 
 

služba 

7. srpna 11. neděle po Trojici     
Hájkovi, 

V. Flídrová 

14. srpna 12. neděle po Trojici       Brahovi 

21. srpna 13. neděle po Trojici      Mlejnkovi 

28. srpna 14. neděle po Trojici      Šimonovi 

4. září rodinná bohoslužba, večeře Páně, 
schůze staršovstva  

Andrlovi 

11. září 16. neděle po Trojici  Bartošovi 

18. září 17. neděle po Trojici, 
slib nově zvolených členů staršovstva 

Dusovi 

25. září 18. neděle po Trojici M. Hubený 

2. října Neděle díkčinění za úrodu, večeře Páně Feltlovi 

9. října 20. neděle po Trojici Moravcovi 

16. října rodinná bohoslužba Švecovi 

23. října 22. neděle po Trojici  Tenglerovi 

30. října výročí reformace Klusoňovi 

6. listopadu 24. neděle po Trojici 
Hájkovi, 

V. Flídrová 

13. listopadu Předposlední neděle církevního roku Brahovi 

20. listopadu Poslední neděle církevního roku Mlejnkovi 

27. listopadu 1. adventní neděle, večeře Páně Šimonovi 
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