
LIST ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU V POLIČCE 
 

NÁBŘEŽÍ SVOBODY  3/2019 
 

 

 
 

 
Cesta za svobodou není na mapách… 

 



 „Cesta za svobodou není na mapách“, zpívá se v jedné písni. Letošní 
30. výročí pádu komunistické diktatury nabízí prostor k úvahám o naší 
současné svobodě: už je, anebo není hotova? Má se na ní dále pracovat? 
Kazatel Gerd Theissen z Německa svobodě věnoval svou úvahu:   
 
V diktátorských státech je SVOBODA nepřátelské slovo. 
V čase železné opony platila za slovo západní propagandy. 
„Svoboda“ se srovnatelně se slovem „Bůh“  
stala slovem, na němž ležela 
tíže masových vražd a špína inkvizice, 
a přece vždycky znovu ožívá na rtech těch,  
kteří Boha upřímně hledají. 
 
Přesto jen tam, kde existuje SVOBODA,  
je možno nespravedlnost obžalovat. 
Autoritářské režimy vždycky zvýhodňují nepravost, 
mohou přeci kritiku potlačovat. 
 
Beze SPRAVEDLNOSTI není možno svobodu zaručit. 
Bez rovnosti příležitostí je svoboda privilegiem mocných. 
Hladoví lidé se podrobí každému diktátorovi, který jim dá chléb. 
 
Svobodu nelze zaručit ani bez MÍRU. 
Každá armáda je potenciální diktatura. 
Když vládne válka, vládnou diktatury. 
Válka je vždycky tyran. 
 
Stejně málo lze svobodu prosadit proti STVOŘENÍ. 
Toliko tam, kde staré struktury umožní život také zítra, 
může vznikat nové. 
 
Tam, kde je jiskra svobody, přeskočí protest ducha jako oheň 
a křičí po spravedlnosti 
a po míru 
a po zachování stvoření. 

Poeticko-kritický katechismus. Meditace o víře a rozumu 186  



 Milé sestry, milí bratři, milí přátelé evangelického sboru,  

k adventnímu a vánočnímu období neodmyslitelně patří dárky a další projevy 
štědrosti. Myslet štědře na druhé je projevem křesťanské víry. Proto v tomto čase 
pořádáme ve sboru dobročinný bazar, z jehož výtěžku podporujeme projekt 
Adopce na dálku. Váš příspěvek pomůže zaplatit vzdělání osmileté Rihaně 
z Ugandy. Zavázali jsme se hradit její roční školné ve výši 7000 korun.  

Také letos se v našem kostele uskuteční adventní koncert. Vystoupí při 
něm švédský violoncellista Mikael Ericcson a klavírista Daniel Jun, jehož už jsme u 
nás hostili. Přednesou skladby různých autorů z různých dob. Přijďte si i s přáteli 
poslechnout dobrou hudbu.  

Sváteční shromáždění mívají v našem sboru ustálenou podobu. Nepřestá-
váme však hledat, jaký výraz je nám vlastní a jak nejlépe sdělit, co dovedeme a co nás 
těší dělat pro druhé a pro Pána Boha. Bohoslužba na čtvrtou adventní 
neděli místo obvyklého divadla nabídne pásmo známých i neznámých vánočních 
písní, při kterých budou děti muzicírovat na rozmanité nástroje.   

Srdečně vás zdravím a těším se na shledanou 
Jiří Tengler, farář  

 
 

 

Doprava na bohoslužby 
 
 

Den Řidič Telefon 1.1. Jiří Tengler 

17.11. Petr Klusoň  732 847 909 5.1. Dusovi 

24.11. Petr Šimon 606 021 517 12.1. Marie Staňková 

1.12. Jiří Tengler 776 897 889 19.1. Petr Klusoň  

8.12. Jiří Hladík 730 186 695 26.1. Petr Šimon 

15.12. Dusovi 776 897 884 2.2. Jiří Tengler 

22.12. Marie Staňková  739 149 886 9.2. Jiří Hladík 

24.12. Petr Klusoň   16.2. Dusovi 

25.12. Petr Šimon  23.2. Marie Staňková 

29.12. Jiří Hladík  1.3. Petr Klusoň 
 

Zájemci o dopravu:      Věra Luňáčková, 774 828 679, Družstevní 239 

Aloisie Brahová, 723 731 333, Družstevní 970 (penzion) 
Libuše Šimonová, 605 823 256, Družstevní 970 (penzion) 

Miloslav Plecháček, 731 964 971, Revoluční 339 



Bohoslužby začínají v 8.30 
služba /  

nedělní škola 

24. listopadu Poslední neděle církevního roku Nagyovi  

1. prosince 1. adventní neděle, večeře Páně Dusovi 

7. prosince  
Adventní koncert                            od 18 hodin 
M. Ericcson – violoncello, D. Jun – klavír  

8. prosince 2. adventní neděle, večeře Páně Feltlovi 

15. prosince 3. adventní neděle, večeře Páně Kleinovi 

21. prosince  Nácvik vánočního pásma                  od 14 hodin 

22. prosince 

4. adventní neděle 
Vánoční zvěst a písně v podání dětí 

M. Hubený 

Živý betlém a zpívání na schodech    od 17 hodin  

24. prosince Štědrovečerní bohoslužba              od 16 hodin 

25. prosince  
Slavnost Kristova narození 
večeře Páně, sbírka na bohoslovce 

Hájkovi,  
V. Flídrová 

29. prosince Neděle po vánocích Fejtovi 

1. ledna  
Nový rok, večeře Páně, verš pro 
rok 2020: Věřím, pomoz mojí nedověře. 

Švecovi 

5. ledna 2. neděle po vánocích Moravcovi 

10.-12. ledna Sborový víkend v hájence na Maděře  

12. ledna  Neděle po Zjevení Páně Brahovi 

19. ledna  Rodinná bohoslužba Bartošovi 

26. ledna  3. neděle po Zjevení Páně Hladíkovi 

2. února Křestní bohoslužba Mlejnkovi 

9. února Neděle Devítník (9 týdnů do velikonoc) Klusoňovi 

16. února Neděle po Devítníku  Tenglerovi 

23. února Masopustní neděle  Marešovi 

1. března  1. neděle v postě, večeře Páně Andrlovi 
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