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My jsme chrám
My jsme přece chrámem Boha živého.
Ani cihly, ani kameny.
ani velkolepé klenby,
ani strohé stěny.
Ani zlato, ani obrazy, ani nápisy.
Ani památečné modlitebny,
ani moderní kostely.
My jsme přece
chrámem Boha živého.
Když se sejdeme v Ježíšově jménu.
Když z Evangelia čerpáme naději.
Když v Zákoně hledáme směrovky pro svá rozhodnutí.
Když se modlíme, přemýšlíme, zpíváme.
Když je nám spolu smutno, když se společně radujeme.
Když dostáváme chuť vykonat něco pro své bližní.
My jsme přece chrámem Boha živého.
Farář, který se opakuje.
Sestra, která má tisíc připomínek.
Děti, které dělají hluk.
Bratr, který přijde sotva jednou za rok.
– Tamta se ale vyparádila!
Ten zpívá falešně.
Těmhle to doma neklape.
My jsme přece chrámem Boha živého
A otevřená Bible.
A voda křtu.
A prostřený stůl s chlebem a vínem.
A touha milovat.
A Bůh mezi námi.
My jsme přece chrámem Boha živého.

(2. list Korintským 6,16)

Odkud se bere církev? Co se musí stát, aby z různých lidí vzniklo
křesťanské společenství neboli sbor? Úvodní rozjímání nad výrokem
apoštola Pavla naznačuje, že církev je dílem Božím. I náš sbor v Poličce je
výtvorem Božího Ducha – bez jeho slova, bez jeho síly, bez jeho naděje
bychom se sotva dali dohromady.
Ovšem každá církev je současně i obyčejným lidským společenstvím,
pro které platí běžná pravidla okolního světa: když se něco porouchá, je
nutná oprava; když chceme, aby nám bylo teplo, musíme zatopit; když
pořizujeme pomůcky pro děti nebo tiskneme sborový dopis, potřebujeme
peníze na nákup materiálu. Následující přehled se pokouší stručně přiblížit
způsob hospodaření našeho sboru.
Příjmy
a) sborové sbírky při bohoslužbách
b) celocírkevní a dobrovolné sbírky
c) salár (příspěvek na činnost sboru)
d) dary (tuzemské i zahraniční)
e) dotace
f) nájemné

70 000 Kč
50 000 Kč
240 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč

Prostředky ze sbírek v řádku b) nezůstávají v Poličce. Bez prodlení
je odesíláme, aby sloužily příslušnému účelu: činnosti Diakonie, vzdělávání
bohoslovců, pomoci při katastrofách, opravě kostelů (Jeronýmova jednota) a
podobně. Finance přijaté prostřednictvím dotace e) jsou vázány na realizaci
určitého projektu. (Např. letošní dotace od města Polička na opravu
vodovod-ní přípojky a výměnu kotle.)
Výdaje
a) repartice seniorátní
b) repartice celocírkevní
c) personální fond
d) elektřina, voda, plyn (kostel a fara)
e) cestovné
f) telefon, internet, pošta
g) údržba a opravy
h) spotřební a kancelářský materiál

16 300 Kč
23 400 Kč
92 300 Kč
90 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
55 000 Kč
20 000 Kč

Výdaje d) – h) jsou podobné jako u každé domácnosti.
V personálním fondu c) církev shromažďuje peníze na platy kazatelů a
kazatelek, na něž dosud přispívá i stát. V nejbližších letech bude státní
příspěvek klesat a odvody ze sborů proto porostou. (Výši platby
každoročně stanovuje církevní sněm – synod – pro všechny sbory stejně.)

Repartice jsou výrazem církevní sounáležitosti. I náš sbor se podílí na
nákladech církve v regionu (a) a na nákladech ústředí (b) v Praze, které
jedná se státními úřady, je v kontaktu s církvemi doma i v cizině, organizuje
tábory pro děti a mládež, vydává tiskoviny, chystá celocírkevní akce atd.
Repartice jsou povinné – za jednoho člena (i takového, který do sborové
pokladny vůbec nepřispěl) platí sbor ročně 55 Kč do ústředí a 15 Kč
poličskému seniorátu.
Z uvedených čísel je patrné, že většina příjmů pochází od členů sboru
a jeho přátel. Jinak tomu ani být nemůže. Nám záleží na tom, abychom se
scházeli jako křesťanská církev, aby mladí lidé byli vzděláváni podle
biblické tradice, aby evangelický kostel byl v pořádku a sbor měl co
nabídnout poličské veřejnosti. To všechno něco stojí.
Hospodaření sboru není tajné. Při sborovém shromáždění v březnu je
předkládán jeho přehled spolu se zprávou revizorů. Shromáždění rov-něž
rozhoduje o rozpočtu. Sborový účet je veden jako transparentní u FIO
Banky. Všem dárcům je každoročně vystavováno souhrnné potvrzení o
poskytnutých darech. Jejich předběžný přehled k 16.11.2016 přikládáme
k tomuto dopisu pro všechny členy sboru. Prosíme Vás o spolupráci, pokud
naleznete nesrovnalosti, dejte nám vědět, abychom mohli způsob
elektronické evidence zpřesnit.
Jiří Tengler, farář
Doprava na bohoslužby
Den
27.11.
4.12.
11.12.
18.12.
24.12.
25.12.
1.1.
8.1.
15.1.

Řidič
M. Jakubcová
Petr Klusoň
Jiří Tengler
Marie Staňková
Jan Dus
Petr Šimon
M. Jakubcová
Jiří Tengler
Petr Klusoň

Zájemci o dopravu:

Telefon
603 211 986

732 847 909
461 100 419, 776 897 889
739 149 886
461 100 431, 739 244 860
734 707 570

22.1.
29.1.
5.2.
12.2.
19.2.
26.2.
5.3.
12.3.
19.3.
26.3.

M. Staňková
Jan Dus
Petr Šimon
M. Jakubcová
Jiří Tengler
Petr Klusoň
M. Staňková
Jan Dus
Petr Šimon
M. Jakubcová

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

V ADVENTU JSTE ZVÁNI:
- dobročinný bazar pro Adopci na dálku a pro Diakonii.
- 11. prosince – koncert VOCATUS ECUMENICUS – od 17 hodin

Bohoslužby začínají v 8.30
27.listopadu
4. prosince
10. prosince
11. prosince
17. prosince
18. prosince
24. prosince
25. prosince
1. ledna
8. ledna
15. ledna
22. ledna
29. ledna
5. února
12. února
19. února
26. února
5. března
12. března
19. března

Služba / nedělní škola

1. adventní neděle, večeře Páně
Mlejnkovi
rodinná bohoslužba
2. adventní neděle, večeře Páně
Kleinovi / L. Nagyová
schůze staršovstva
13.00 setkání mládeže poličského seniorátu ČCE
14.00 koncert kapely ABAKUK
17.00 filmově divadelní představení KUDY KAM?
Andrlovi/ H.Bartošová
3. adventní neděle, večeře Páně
17.00 Vocatus ecumenicus – koncert pěveckého sboru
generální zkouška divadelní hry od 14.00
4. adventní neděle
Bartošovi
dětské adventní divadlo
živý betlém a zpívání na schodech od 17.00
štědrovečerní bohoslužba od 16.00
Slavnost Kristova narození.
Dusovi
večeře Páně, sbírka na bohoslovce
Nový rok, večeře Páně, verš rok 2017:
M. Hubený
Bůh říká: Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. (Ez 36,26)
Feltlovi /
Neděle po Zjevení Páně
Moravcovi /
2. neděle po Zjevení
Švecovi
rodinná bohoslužba
4. neděle po Zjevení, vizitační návštěva
Klusoňovi /
seniorátního výboru v poličském sboru
Tenglerovi /
Poslední neděle po Zjevení
Hájkovi, V. Flídrová
Neděle Devítník
Brahovi /
Neděle po Devítníku
Šimonovi /
Masopustní neděle
Mlejnkovi /
1. neděle v postě, večeře Páně
Kleinovi /
2. neděle v postě, večeře Páně
3. neděle v postě
Andrlovi /
výroční sborové shromáždění od 9.30
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