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To čiňte na mou památku …

Ježíš vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest
mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“
Evangelium podle Lukáše 22,19

Kolik si toho je člověk schopen pamatovat? Kam až sahá moje
vlastní paměť? Co si pamatuji z dětství, jak vzpomínám na rodiče a
prarodiče, na své objevování světa, na lidi, které jsem potkal? Něco
jsem v paměti zachoval, něco jsem vytěsnil, něco vyvanulo samo.
Ježíš věděl, jak se chová paměť. Že se vzpomínky obrušují jako
kameny v řece, akorát mnohem rychleji. Některé se časem rozpadnou
až na beztvarý písek. Byla by škoda zapomenout na všechno to dobré
a krásné, co jsme díky Bohu v průběhu času zažili. Byla by škoda
zapomenout úplně i na to zlé, co jsme – rovněž díky Bohu – nějak
přečkali, byť se šrámy a jizvami na těle i na duši.
Při poslední večeři Kristus říká učedníkům: To čiňte na mou
památku. Při společném jídle pamatujte na mne. Nezapomeňte na
naději, kterou jsem šířil uprostřed trápení. Nezapomeňte, jak jste
zakusili, že obyčejná láska dokáže pohnout strnulým životem. Pamatujte
na Boha, který vás podněcuje k očekávání, že lze změnit něco ve vás,
mezi vámi, ve světě.
Velikonoce jsou svátky vzpomínání. Každá večeře Páně, každá
neděle je malým vítězstvím paměti v boji se zapomněním. Díky víře
vzpomínáme společně. Dobrořeč duše má Hospodinu, nezapomínej na
žádné jeho dobrodiní! (Žalm 103,2)

Doprava na bohoslužby
Den
25.3.
30.3.
1.4.
8.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.

Řidič

Telefon
Petr Klusoň
732 847 909
Marie Staňková 739 149 886
M. Jakubcová
603 211 986
Jiří Tengler
776 897 889
Dusovi
461 100 431, 776 897 884
Petr Šimon
606 021 517
Petr Klusoň
Marie Staňková

Zájemci o dopravu:

13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.
24.6.
1.7.
8.7.

M. Jakubcová
Jiří Tengler
Dusovi
Petr Šimon
Petr Klusoň
Marie Staňková
M. Jakubcová
Jiří Tengler
Dusovi

Věra Luňáčková, 774 828 679, Družstevní 239
Aloisie Brahová, 723 731 333, Družstevní 970
Miloslav Plecháček, 731 964 971, Revoluční 339

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé evangelického sboru,
jak asi víte, tráví má rodina tento školní rok ve Skotsku, kde moje
žena pracuje jako farářka. Já nyní střídavě pobývám v Poličce a v severoskotském městě Thurso. O svých postřezích a zkušenostech budu vyprávět
za doprovodu obrázků v sobotu 2. června při Času pro neobyčejné zážitky.
Při této příležitosti bude také možné prohlédnout si v kostele malou výstavu
ke 100 letům vzniku Českobratrské církve evangelické.
V týdnu od 16. do 20. července se v našem sboru uskuteční další
Tábor s Američany. Účastní se jej kolem 100 děti a 50 dobrovolníků. Letos
mezi nimi bude 18 hostů z USA. Snažíme se rozšířit okruh spolupracovníků
i na české straně. Také vy nám můžete pomoci se zajištěním tábora, když
v některý den pozvete dvojici či trojici Američanů na večeři. Perfektní
znalost angličtiny není podmínkou, hlavní je chuť k domluvě, s tlumočením
můžeme pomoci. Pokud byste měli zájem, dejte nám vědět na kontakt
uvedený na zadní straně dopisu.
Tento dopis obsahuje přílohy týkající se peněz. Starost o financování
církve bude čím dále více spočívat na nás jakožto členech církve, poněvadž
pravidelné příspěvky od státu se postupně zmenšují, až nakonec zcela ustanou. Jeronýmova jednota je organizace, která se stará o výstavbu a
opravy církevních budov. I náš sbor opakovaně čerpal z jejích prostředků.
V prů-běhu jarních měsíců se proto koná tradiční sbírka darů pro
Jeronýmovu jednotu. Staršovstvo sboru rovněž vyhlásilo průběžnou sbírku
na dokončení opravy oken v kostele. Prosím, pamatujte se štědrostí na obě
sbírky a podpořte tak činnost českobratrské církve jak v Poličce, tak i na
dalších místech u nás i v zahraničí. I naše hospodaření s penězi je výrazem
víry v Boha a jeho dobré dílo ve světě.
Srdečně vás zdravím a přeji vám požehnané velikonoční svátky.
Jiří Tengler, farář

Obětavost
V roce 2017 sbor podpořilo 113 dárců. Všem patří dík.
Dárci v 1. desítce věnovali v průměru 13.274 Kč.
2. desítka: 6.365
3. desítka: 3.675
4. desítka: 2.559
5. desítka: 1.820

6. desítka: 1.210
7. desítka: 1.000
8. desítka: 1.000
9. desítka: 1.630

10. desítka: 500
11. desítka: 305
12. desítka: 200
(údaje v Kč)

Bohoslužby začínají v 8.30

služba / nedělní škola

1. července

Květná neděle, rodinná bohoslužba
Hájkovi, V. Flídrová
výroční sborové shromáždění
Zelený čtvrtek, sederový večer
začátek v 17.30
společná velikonoční večeře
Brahovi
Velký pátek, večeře Páně
Velikonoční neděle, večeře Páně
Švecovi / H. Bartošová
hledání vajíček
celocírkevní sbírka na stavební činnost
Moravcovi / J. Andrlová
Neděle po velikonocích
Tenglerovi / A. Dusová
2. neděle po velikonocích
schůze staršovstva
od 17 hodin
Kleinovi
/M. Feltlová
3. neděle po velikonocích
Andrlovi / L. Nagyová
4. neděle po velikonocích
Nagyovi / H. Bartošová
5. neděle po velikonocích
Dusovi / J. Andrlová
6. neděle po velikonocích
Slavnost seslání svatého Ducha
Feltlovi / A. Dusová
večeře Páně, sbírka na Diakonii
Bartošovi
Rodinná bohoslužba
Čas pro neobyčejné zážitky
od 19 do 23 hodin
100 let ČCE + Obrázky ze Skotska
Mlejnkovi / L. Nagyová
Neděle po Trojici
Klusoňovi / M. Feltlová
2. neděle po Trojici
bohoslužba s hosty z Německa
M. Hubený/ H. Bartošová
večeře Páně
4. neděle po trojici
Fejtovi / J. Andrlová
sbírka sborové solidarity
Hájkovi, V. Flídrová
6. neděle po trojici

6. července

svátek M. Jana Husa

8. července

7. neděle po trojici
bohoslužba s hosty z USA
večeře Páně

25. března
29. března
30. března
1. dubna
8. dubna
15. dubna
16. dubna
22. dubna
29. dubna
6. května
13. května
20. května
27. května
2. června
3. června
10. června
17. června
24. června

15.července

Liboháj od 16 hodin
Brahovi
Švecovi
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