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Když náš Pán a mistr Ježíš Kristus řekl:
„Čiňte pokání,“ chtěl, aby celý život věřícího
byl pokáním.

Ježíš kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se království
Boží. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království a věřte evangeliu.
Evangelium podle Marka 1,14-15
Když náš Pán a mistr Ježíš Kristus řekl: „Čiňte pokání,“ chtěl, aby celý
život věřícího byl pokáním.
Martin Luther, 1. z 95 tezí
Na podzim roku 1517 došlo v německém Wittenbergu
k pamětihodné události. Zbožný mnich Martin Luther přitloukl na vrata
kostela svůj soupis výhrad vůči církevnímu obchodu s odpustky. Svými 95
krátkými odstavečky, tzv. tezemi, veřejně vystoupil proti dosavadnímu
modelu postavení člověka před Bohem a před společností. Tato událost
bývá považována za počátek světové reformace a tak byla i v průběhu
letošního roku připomínána. Lutherův čin lze nahlížet trojím způsobem.
Byl to akt osobního osvobození pro Luthera samotného. Dlouho
chápal Boha jako obávaného soudce, jehož přízeň je nutné si získat vlastní
bezúhonností. Luther však dobře znal svá nekončící selhání a svou bezmoc
se řádně napravit. Díky Bibli zjistil, že Bůh v tom není jeho protivníkem,
jemuž je nutné se bránit, nýbrž je pomocníkem, který nás provází přes
úskalí života.
Byl to akt osvobození pro církev. Staletí vývoje zatížila
křesťanskou církev mohutným nánosem všelijakých výmyslů, které
zkreslovaly či přímo zatemňovaly biblické poselství. Luther nechtěl založit
novou církev, pouze volal svou církev k poslušnosti vůči jejímu Pánu. Má se
vrátit k prvotnímu, nezkalené-mu prameni víry. Proto Luther odsunul
stranou složité církevní obřady a mechanismy, a místo nich za hlavní zdroj
radosti označil evangelium o Božím království, které je nám díky Ježíšovi
blízko. (Odsud pochází i naše jméno – církev má být v prvé řadě
evangelická.)
Byl to akt osvobození pro společnost. Jelikož každý člověk stojí
před Bohem sám za sebe – a sám za sebe také dostává odpuštění, lze
nově pro-mýšlet vztah mezi lidmi. Všichni podléháme jednomu a témuž
zákonu Božímu a nelze se jednou provždy smířit se stávajícími poměry.
Neustále je zapotřebí přemýšlet a hledat, co je správné. (To je pokání.)
Zde je reformační odkaz pro dnešek – ve společnosti ostražitě
pře-mýšlet, zda jsme nepropadli bezduchým schématům a neprosazujeme
zlo. V církvi zkoumat, zda se držíme evangelia a šíříme radost a lásku. A
osobně mít naději, že můj život i přes mnohé nedostatky není díky Bohu
marný.

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé evangelického sboru,
přijměte prosím několik sborových zpráv a pozvání. V průběhu podzimu byl vybudován bezbariérový přístup k zadním kostelním dveřím. Tento
nový chodník přes zahradu lidem s omezenou pohyblivostí usnadní dopravu
do kostela. Dík patří všem, kdo stavbu umožnili jak organizačně, tak
peněžně. Jsme vděčni i městu Polička za účelovou dotaci na tento projekt.
Na neděli 10. prosince chystáme adventní koncert. Bude se konat
v našem kostele od 18 hodin a vystoupí při něm Dan Jun (klavír) a Jiří
Kabát (viola). Pásmo od klasických skladeb až po jazz bude doplněno
průvodním slovem a promítanou uměleckou animací.
Letošní kalendář nachystal nezvyklé spojení. Čtvrtá adventní neděle
bude zároveň i Štědrým dnem. Neuskuteční se proto tradiční štědrovečerní
bohoslužba, jelikož ráno bude jako vždy nedělní shromáždění. Z téhož
důvodu i dětská divadelní hra bude provedena již v 3. neděli adventní 17.
prosin-ce, kdy odpoledne proběhne jako každý rok zpívání na schodech.
Na přelomu roku bude v kostele k vyzvednutí formulář prohlášení o
peněžních darech věnovaných do chrámových sbírek. Pokud se jej
rozhodnete využít, bude možno tento souhrn vašich nedělních darů započítat
do celoročního potvrzení o darech poskytnutých církvi.
Přeji Vám pokojný adventní a sváteční čas.
Jiří Tengler, farář
Doprava na bohoslužby
Den
Řidič
3.12.
M. Jakubcová
10.12.
Petr Klusoň
17.12.
Marie
Staňková
24.12.
Tomáš Dus
25.12.
Petr Šimon
31.12.
7.1.
14.1.

M. Jakubcová
Petr Klusoň
M. Staňková

Telefon
603 211 986
732 847 909
739 149 886

21.1.
28.1.
4.2.
11.2.

Anna Dusová
Jiří Tengler
Petr Šimon
M. Jakubcová

461 100 431, 739 244 860
734 707 570

18.2.
25.2.

734 707 570
739 149 886
461 100 419, 776 897 889

4.3.
11.3.
18.3.

Petr Klusoň
Marie
Staňková
Tomáš Dus
Petr Šimon
M. Jakubcová

Zájemci o dopravu: Eva Dvořáková, 461 724 133, Jiráskova 695
Věra Luňáčková, 774 828 679, Družstevní 239
Miloslav Plecháček, 731 964 971, Revoluční 339

Bohoslužby od 8.30
3. prosince
10. prosince

Služba / nedělka

1. adventní neděle
večeře Páně
2. adventní neděle
večeře Páně

Klusoňovi/M.Feltlová
M.Hubený/
L.Nagyová

10. prosince

Adventní koncert

16. prosince
17. prosince
17. prosince
24. prosince

Generální zkouška divadla
Dětská adventní hra
Hájkovi, V.Flídrová
Zpívání na schodech
17 hodin
4. adventní neděle – Štědrý den
Brahovi
Slavnost Kristova narození
Švecovi
večeře Páně
Neděle po Vánocích – Starý rok
Kleinovi
Neděle po Zjevení
Andrlovi
Sborový víkend v hájence
na Maděře
2. neděle po Zjevení
Moravcovi
Poslední neděle po Zjevení
Tenglerovi
Ekumenické shromáždění
„Týden modliteb za jednotu křesťanů“
Rodinná bohoslužba
Nagyovi
Křestní bohoslužba
Dusovi
Masopustní neděle
Feltlovi
1.neděle v postě – křestní bohoslužba
Bartošovi
2. neděle v postě
Fejtovi
3. neděle v postě
Mlejnkovi
4. neděle v postě
Klusoňovi
5. neděle v postě – večeře Páně
M. Hubený
Květná neděle
Hájkovi, V.Flídrová

25. prosince
31. prosince
7. ledna
12.-14.1.
14. ledna
21.ledna
22. ledna
28. ledna
4. února
11. února
18. února
25. února
4. března
11. března
18. března
25. března

18 hodin
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