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Poušť v jezero mění
a zem vyprahlou ve vodní zřídla.

Jaký je to svět?
V pondělí rozhlas oznamuje, že naše země čelí dlouhodobému
suchu a že zásoby podzemních vod se povážlivé zmenšují. Připojeny jsou
výhledové předpovědi na nejbližší desetiletí. Teplota se bude zvyšovat
a i v Evropě se budou rozšiřovat polopouště. Co bude sucho znamenat
pro Afriku, je těžké zcela domyslet. Lidé bez možností obživy se dají do
pohybu a právem budou hledat pomoc tam, kde je hojnost. Rostoucí
nedostatek vody se prý snadno může stát příčinou budoucích válek.
Ve středu televize ukazuje záběry z bleskových záplav, způsobených přívalovým deštěm uprostřed letních bouřek. Připomínají se i
obrovské povodně v Česku před 15 a 20 lety. Voda, která překročí
meze, přináší zkázu.
Voda, na které jsme závislí i která nás ohrožuje. Nesmí jí být ani
málo, ani moc. Výkyvy kterýmkoliv směrem jsou nebezpečné. Bible zná
tuto křehkou rovnováhu. Boží lid při cestě pouští trpěl žízní a volal k Bohu
o pomoc.
Bloudili pouští, cestou pustin, sídelní město však nenalezli. Žíznili a
hladověli, byli v duši skleslí. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu,
vytrhl je z tísně. (Žalm 1074-6)
A na druhé straně prorok Jonáš či apoštol Petr volali k Bohu
zprostřed vln, které se přes ně valily.
Povstal bouřný vichr, jenž zvedl do výše vlnobití. Vznášeli se k nebi,
řítili se do propastných hlubin, ztráceli v té spoušti hlavu. A když ve svém
soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně. (Žalm 107,28)
Jaký je to svět?
Náš svět hledá správnou míru. Jako s vodou potřebuje ve všem
najít cestu mezi nedostatkem a přemírou. Pro biblické svědky je to Bůh,
kdo pomáhá vypořádat se jak s úmorným suchopárem, tak se zničujícími
přívaly. Kéž to ve svých životech – na svých pustinách, ve svých záplavách
– zakoušíme i my.

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

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé evangelického sboru,
jako v minulých rocích čeká nás i v tomto létě příměstský tábor pro
děti z Poličky a okolí. Letos jej připravujeme sami bez účasti Američanů,
kteří – jak doufáme – opět přicestují v příštím roce. Bohu patří díky, že se na
české straně dosud vždy našlo dost dobrovolníků, kteří jsou ochotni se dětem
věnovat.
Na podzim uplyne 500 let od reformního vystoupení Martina Luthera
v Německu. Naše církev si připomene toto výročí v neděli 10. září při
celocírkevní slavnosti v Ratiboři na Valašsku, kam bude z našeho seniorátu
vypraven autobus pro zájemce. I vy jste zváni.
Od září do prosince bude poličský sbor spravovat kazatel-administrátor Jaroslav Coufal z Jimramova. Já budu tou dobou se svou rodinou ve
Skotsku, kde má manželka bude rok pracovat jako farářka v reformo-vané
církvi. Při nedělních bohoslužbách se v Poličce budou střídat pozvaní hosté,
takže budete mít možnost každou neděli si poslechnout někoho jiného.
Přesný program v týdnu bude určen po domluvě s bratrem Coufalem v září.
Od ledna do konce školního roku se vrátím k práci v Poličce a budu pobývat
střídavě u nás a v Británii. Jsem vděčný všem jak na skotské, tak na české
straně, kteří nám tento roční výjezd umožnili. Věřím, že bude obohacením
nejenom pro mou rodinu, ale i pro lidi v našem okolí.
Přeji Vám požehnané léto a těším se na shledanou s Vámi.
Jiří Tengler, farář

Doprava na bohoslužby
Den

Řidič

2.7.
9.7.
16.7.
23.7.
30.7.
6.8.
13.8.
6.8.
13.8.
20.8.
27.8.

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

Telefon
739 149 886
461 100 431, 739 244 860
734 707 570
603 211 986
461 100 419, 776 897 889
732 847 909

3.9.
10.9.
17.9.
24.9.
1.10.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10.
5.11.
12.11.
19.11.

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

Bohoslužby od 8.30

služba

2. července

setkání mládeže poličského
a chrudimského seniorátu

6. července

památka M. Jana Husa

9. července
16. července
23. července

křestní neděle
5. neděle po Trojici
6. neděle po Trojici

24. – 28. 7.

příměstský tábor

30. července
6. srpna
13. srpna
20. srpna
27. srpna
3. září
10. září

7. neděle po Trojici
Feltlovi
8. neděle po Trojici
Bartošovi
9. neděle po Trojici
Švecovi
10. neděle po Trojici
Klusoňovi
11. neděle po Trojici
M. Hubený
Rodinná neděle
Hájkovi, V.Flídrová
13. neděle po Trojici
Brahovi
500 let světové reformace – celocírkevní oslava v Ratiboři
seniorátní výlet
14. neděle po Trojici
Šimonovi
15. neděle po Trojici
Mlejnkovi
Díkuvzdání za úrodu, večeře Páně
Kleinovi
17. neděle po Trojici
Andrlovi
18. neděle po Trojici
Nagyovi
19. neděle po Trojici
Moravcovi
20. neděle po Trojici
Dusovi
21. neděle po Trojici
Feltlovi
22. neděle po Trojici
Bartošovi
23. neděle po Trojici
Fejtovi
Poslední neděle církevního roku
Švecovi

10. září
17. září
24. září
1. října
8. října
15. října
22. října
29. října
5. listopadu
12. listopadu
19. listopadu
26. listopadu

Moravcovi
Liboháj od 16 hodin
Dusovi
Tenglerovi
denně od 9 hodin
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