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NÁBŘEŽÍ SVOBODY

Jaké dobro, jaké blaho tam,
kde bratří bydlí svorně!

2/2018

Jaké dobro, jaké blaho tam,
kde bratří bydlí svorně! …
Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.

Žalm 133,1.3

Krátká biblická písnička opěvuje soudržnost, která mezi lidmi vůbec
není samozřejmá. Mnohem snazší je nedohodnout se nežli se dohodnout.
Společenské dění v naší zemi je toho dokladem. A spory mezi sourozenci
bývají obzvláště trpké a jejich zhojení obtížné. Žalmista volí příhodná
slova, když mluví o pokojném soužití v lidské rodině: dobro, blaho.
Právě Boží lid má světu ukazovat, že skrze svornost vede cesta do
požehnané budoucnosti. Nikdy nebudeme všichni stejní, ale Bůh nás učí
navzájem se mít rádi i ve své rozdílnosti. Jaképak by to bylo požehnání
bez lásky k bližnímu?
Je pěkné, že slova o svornosti lze vztáhnout i na Českobratrskou
církev evangelickou. Vznikla z touhy být spolu, domluvit se a v jednotě
chválit Boha. Na podzim 1918 krátce po vzniku republiky se spojily české
části dvou dosavadních evangelických církví. Sjednocená církev záhy
překonala lákadlo narodoveckého sebepojetí, pečlivě studovala Bibli a
hledala jak okolí srozumitelně zvěstovat Kristovo evangelium. Jsme předně církví bratří a sester, teprve až pak církví českou. Jsme společenstvím
křesťanů, naše sbory představují prostor pro setkávání generací a vzájemnou pomoc, snažíme se vytvářet prostředí snášenlivosti, dialogu, přijetí
lidí odlišných a znevýhodněných. To rozhodně není málo! V zemi, kde se
označení „pravdoláskař“ stalo posměškem, svorně setrváváme v přesvědčení našich předků i biblických pisatelů, že pravda a láska jsou tím nejlepším základem života. Tam udílí Hospodin své požehnání, život
navěky.
Doprava na bohoslužby
Den
29.7.
5.8.
12.8.
19.8.
26.8.
2.9.
9.9.
16.9.

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

Zájemci o dopravu:

Telefon
739 149 886
776 897 889
603 211 986
734 707 570
732 847 909
776 897 884

23.9.
30.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.
18.11.

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

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,
přijměte prosím spolu s pozdravy i několik informací o
životě evangelického sboru v Poličce.
V půli července v našem kostele proběhl další příměstský
Tábor s Američany. Účastnilo se jej 100 dětí, které vedlo 17 dobrovolníků z USA, 30 z ČR a jedna dobrovolnice z Německa.
Tábor se vydařil a jsme vděčni každému, kdo při něm jakoukoli
formou pomáhal.
Během podzimu budou kázání při bohoslužbách vycházet
z nejvýraznějších biblických míst o jídle a sycení a budou se
volněji či těsněji vztahovat k tématu večeře Páně. Večeři Páně a
její podobě v našem sboru se rádi budeme věnovat i v dalších
rozhovorech.
Letos si připomínáme 100 let od vzniku Českobratrské
církve evangelické. Celocírkevní oslavy se budou konat
v sobotu 29. září v Pardubicích pod názvem vypůjčeným z písně:
„Radujme se vždy společně“. (Souběžně bude probíhat i sjezd
mládeže.) Program bude pestrý – od slavnostní bohoslužby přes
koncerty, besedy, přednášky až po divadlo pro děti. Každý si
může sestavit svůj program sám podle vlastních zájmů. I vy jste
zváni. Z našeho sboru vypravíme autobus, podrobnosti budou
upřesněny v září.
Od jara probíhá v kostele rozsáhlá oprava oken za
180 000 korun. V průběžné sbírce jsme vybrali přes 52 000 Kč,
další potřebné prostředky jsme získali z dotace od města Poličky
a z daru Jeronýmovy jednoty. Dík patří všem, kteří přispěli.
Červencem skončilo mé cestování mezi Českem a
Skotskem, kde jsme s rodinou strávili požehnaný rok. Od září
mne čeká mnohem menší ježdění, jelikož budu vypomáhat
v sousedním uprázdněném sboru v Jimramově.
Těším se na shledanou s Vámi.
Jiří Tengler, farář

Bohoslužby začínají v 8.30

služba

22. července

8. neděle po Trojici

Mlejnkovi

29. července

9. neděle po Trojici

Tenglerovi

5. srpna

10. neděle po Trojici

Kleinovi

12. srpna

11. neděle po Trojici

Andrlovi

19. srpna

12. neděle po Trojici

Nagyovi

26. srpna

13. neděle po Trojici

Bartošovi

2. září

Rodinná bohoslužba

9. září

15. neděle po Trojici

večeře Páně

Feltlovi
Dusovi

„Dobré stvoření“

Klusoňovi

23. září

„Hod beránka a nekvašených chlebů“

M. Hubený

29. září

100 let sjednocení evangelické církve
celocírkevní oslava v Pardubicích – sborový výlet

30. září

„Mana z nebe“

7. října

Díkuvzdání za úrodu
„Chléb náš vezdejší“

14. října

20. neděle po Trojici

Švecovi

21. října

Rodinná bohoslužba

Brahovi

28. října

„Živý chléb“

Moravcovi

4. listopadu

„Hostina chudých“

Hladíkovi

11. listopadu

24. neděle po Trojici

Mlejnkovi

18. listopadu

Předposlední neděle církevního roku

Tenglerovi

16. září

Fejtovi
večeře Páně

Hájkovi,V.Flídrová
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