Bohoslužby začínají v 8.30
26. března
27. března

služba / nedělní škola

Moravcovi / M. Feltlová
4. neděle v postě, večeře Páně
Schůze staršovstva
začátek v 17.00
5. neděle v postě, večeře Páně
Dusovi /
2. dubna
rodinná neděle
Přehlídka dokumentárních filmů Jeden svět
od 18.00
5. dubna
Feltlovi / L. Nagyová
Květná neděle, večeře Páně
9. dubna
Beseda o restaurování biblí
začátek v 17.00
11. dubna
Muzeum (CBM)
Zelený čtvrtek, sederový večer
začátek v 17.30
13. dubna
společná velikonoční večeře
Velký pátek,
večeře Páně
začátek v 8.30
14. dubna
„Kristova slova z kříže“
Velikonoční neděle,
Tenglerovi / H. Bartošová
„Zpráva či fáma“ večeře
16. dubna
hledání vajíček
Páně
Bartošovi / A. Dusová
23. dubna
Neděle po velikonocích
Švecovi / M. Feltlová
30. dubna
2. neděle po velikonocích
3. neděle po velikonocích
Klusoňovi /
7. května
rodinná bohoslužba
12.-14. 5.
Výlet nedělní školy do Prahy „Po stopách reformace“
M. Hubený /
14. května 4. neděle po velikonocích
Hájkovi,
V.Flídrová/L.Nagyová
5.
neděle
po
velikonocích
21. května
Kristovo nanebevstoupení
začátek v 17.30
25. května
bohoslužba pod širým nebem
Brahovi / H. Bartošová
28. května 6. neděle po velikonocích
Čas pro neobyčejné zážitky
od 19 do 23 hodin
3. června
koncert písničkáře Slávka Klecandra
Slavnost seslání svatého Ducha
Šimonovi / A. Dusová
4. června
večeře Páně
Mlejnkovi / M. Feltlová
11. června Trojiční neděle
Kleinovi / J. Tengler
18. června Neděle po Trojici
Andrlovi / L. Nagyová
25. června 2. neděle po trojici
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Nesl svůj kříž a vyšel z města …

Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané „Lebka“, hebrejsky Golgota.
Evangelium podle Jana 19,17

Bible předkládá tři velká vyprávění.
1.
Příběh o životě: ŽIVOT MÁ BÝT. Bůh stvořil svět nikoliv jako
bezdechý vesmír, nýbrž jako bydliště pro živé tvory. Hned na počátku
Bůh životu požehnal a nadále mu žehná. Víra je příklonem k životu.
2.
Příběh o svobodě: SVOBODA MÁ BÝT. Když se Boží lid ocitne
v otroctví, Bůh slyší jeho nářek, ujme se ponížených a vyvede je do
svobodné země. Víra je protestem proti zvůli mocných.
3.
Příběh o lásce: LÁSKA MÁ BÝT. Ježíš přichází a hlásá odpuštění.
Nejen u Boha, nýbrž i mezi lidmi. Zakládá lidské soužití na lásce. Víra
roste s touhou po lásce.
A pak přijde velký pátek. Ježíš se ocitne na cestě utrpení. Je
zrazen, zatčen a odsouzen k smrti. Nese svůj kříž. Ani láska, ani
svoboda, ani život se nekoná. Biblické vyprávění troskotá ve všech třech
ohledech.
A pak nastane velikonoční neděle. Kristus vyjde z hrobu. Veliké
biblické vyprávění pokračuje dál. Vzkříšením začíná nový ŽIVOT. Lidem
spoutaným strachem z vin a ze smrti se nabízí SVOBODA. A ti, kteří
Ježíšovi uvěřili, vytvářejí společenství a radostně hlásají světu, že LÁSKA
vítězí nad nenávistí, otroctvím i smrtí. Začíná se obnova světa, aby vše
bylo tak, jak má být.

Doprava na bohoslužby
Den
26.3.
2.4.
9.4.
14.4.
16.4.
23.4.
30.4.

Řidič

Telefon
M. Jakubcová
603 211 986
Petr Klusoň
732 847 909
Jiří Tengler
461 100 419, 776 897 889
Marie Staňková 739 149 886
Jan Dus
461 100 431, 739 244 860
Petr Šimon
734 707 570
M. Jakubcová

Zájemci o dopravu:

7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.
18.6.
25.6.

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

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

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé evangelického sboru,
přijměte prosím srdečný pozdrav a několik zpráv o připravovaných
setkáních v našem společenství.
Začátkem dubna se v našem kostele ve spolupráci s Centrem Pontopolis uskuteční večerní promítání v rámci přehlídky dokumentárních filmů
Jeden svět. Ve středu 5. dubna bude možno od 18 hodin zhlédnout
oceňovaný film o problematice autismu, na který pak naváže beseda.
Následně bude promítnut film o konfliktu na Krymu.
Vloni na zelený čtvrtek jsme podle židovské tradice uspořádali
sederovou večeři, při níž se u jídla vzpomíná na velikonoční vysvobození
Izraele z egyptského otroctví. Také letos se chceme sejít ke společnému
stolování. Všichni jsou srdečně zváni. Kvůli přípravě je nutné zapsat do
přihlašovacího archu v kostele.
Na víkend 12.-14. května chystáme výlet nedělní školy do Prahy,
kde bychom se chtěli podívat na významné památky spojené s reformací.
V červenci uplyne 80 let od otevření poličského kostela. K této
příležitosti jsme vydali pamětní publikaci, která přibližuje nejen stavbu
kostela, ale také život sboru i další historické zajímavosti. Brožura je
opatřena obrázkovým doprovodem. Vyzvednout si ji lze zdarma v kostele.
Můžete ji také věnovat svým přátelům jako ukázku toho, co se u nás ve
sboru dělo a děje.
K létu v našem sboru patří příměstský tábor. Letos naši přátelé
z USA zůstanou doma a budou nás podporovat na dálku. Pro děti
připravujeme za pomoci českých dobrovolníků „tábor bez Američanů“
Uskuteční se v termínu od 24. do 28. července.
Těším se na shledanou s Vámi.

Jiří Tengler, farář

Obětavost
V roce 2016 sbor podpořilo 129 dárců. Všem patří dík.
Dárci v 1. desítce věnovali v průměru 10.850 Kč.
2. desítka: 5.610
3. desítka: 3.632
4. desítka: 2.400
5. desítka: 1.950

6. desítka: 1.350
7. desítka: 1.020
8. desítka: 1.000
9. desítka: 1.740

10. desítka:
11. desítka:
12. desítka:
13. desítka:

500
450
265
160 (údaje v Kč)

