
LIST ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU V POLIČCE 
 

NÁBŘEŽÍ SVOBODY1/2020 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Posměvači pobuřují město, 
kdežto moudří hněv odvracejí. 

 
Přísloví 29,8 

 
 



Slova jsou jako páky 
 

Slova uvádějí věci do pohybu. 
Slova, plná zloby, malichernosti, 
slova s cílem „vyřídit“ ty druhé – lidi spíše rozdělují. 
Stávají se z nich původci nepokoje a vedou k násilí. 
 

Slova plná lásky stmelují lidi dohromady. 
Působí radost, 
obnovují člověka, 
budují lepší svět. 
Slova mohou člověka změnit. 
Každé slovo může znamenat zrození něčeho nového a krásného. 
Dobré slovo pronikne až do srdce 
a dokáže je změnit. 
Slovo, pronesené, slyšené, napsané či přečtené v pravý čas –  
je chlebem pro hladovějící duši.   

     Phil Bosmans (1922-2012) 
 

 

Doprava na bohoslužby 
 
 

Den Řidič Telefon 3.5. Dusovi 

8.3. Petr Šimon 606 021 517 10.5. Jiří Tengler 

15.3. Marie Staňková  739 149 886 17.5. Petr Klusoň  

22.3. Jiří Hladík 730 186 695 24.5. Petr Šimon 

29.3. Dusovi 776 897 884 31.5. Marie Staňková 

5.4. Jiří Tengler 776 897 889 7.6. Jiří Hladík 

10.4. Petr Klusoň  732 847 909 14.6. Dusovi 

12.4. Petr Šimon  21.6. Jiří Tengler 

19.4. Marie Staňková  28.6. Petr Klusoň 

26.4. Jiří Hladík  5.7. Petr Šimon 
 

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 

Marta Petrásová,  461 728 116, Korouhev 232  



Milé sestry a milí bratři, vážení přátelé poličského evangelického 
sboru, 

přijměte prosím spolu s pozdravy několik informací o životě našeho 
společenství a o tom, co chystáme pro nejbližší budoucnost. 

V uplynulých letech se v našem sboru o prázdninách konal letní 
příměstský tábor s Američany. Na jeho přípravě se podílela skupina 
dobrovolníků z USA i z České republiky. Jsme za jejich práci nesmírně 
vděční. Letos si naši američtí přátelé vybírají „oddechový čas“ a do Poličky 
nepřijedou. Ani s českými dobrovolníky jsme nenašli vhodný termín, 
v němž bychom uskutečnili podobný náhradní tábor.  Doufáme, že se příští 
rok k organizování táborů vrátíme.  

 Celocírkevní synod vyzval sbory, aby promýšlely podobu našich 
bohoslužeb. Staršovstvo se různým podnětům věnovalo a rozhodlo, že po 
zkušební dobu dvou měsíců zařadíme chrámovou sbírku přímo do 
bohoslužeb jako výraz toho, že obětavost patří bezprostředně k víře. Po 
čase tento krok vyhodnotíme.  

 V neděli 17. května se v našem sboru uskuteční seniorátní neděle. 
Zveme bratry a sestry z ostatních sborů k nám do Poličky, abychom 
společně prožili bohoslužby, pohovořili spolu navzájem a zapojili se do 
programu, který připravuje seniorátní výbor. Pro děti bude přichystán 
vlastní program. Všichni jsou srdečně zváni.  

 Letos uplyne 125 let od narození Přemysla Pittra. Tento vzácný, a 
bohužel málo známý člověk se s velkou láskou věnoval potřebným dětem – 
napřed dělnickým v dobách předválečné hospodářské krize, potom dětem 
židovským a po válce také dětem německým. Výstava o Přemyslu Pittrovi 
bude přístupna v našem kostele během června. Při „Času pro neobyčejné 
zážitky“ budeme také promítat krátký dokumentární film i Pittrově 
činnosti. 

 Na konci června do našeho sboru zavítá skupina hostů ze sesterské 
církve v německé Lužici. I tato příležitost k setkání a prožití křesťanské 
sounáležitosti je otevřena všem zájemcům. 

  Přeji vám hojné Boží požehnání a těším se na shledanou 

       Jiří Tengler, farář 



Bohoslužby začínají v 8.30 
 

služba / nedělní škola 

8. března  2. neděle v postě, večeře Páně Nagyovi / J. Andrlová 

15. března Rodinná bohoslužba, večeře Páně  Dusovi 

22. března  4. neděle v postě, večeře Páně Feltlovi / H. Bartošová 

29. března 
5. neděle v postě  
výroční sborové shromáždění 

Kleinovi / A. Dusová  

5. dubna  Květná neděle, večeře Páně M. Hubený/ L.Nagyová 

9. dubna 
Zelený čtvrtek, sederový večer 
společná velikonoční večeře  

začátek v 17.30 

10. dubna Velký pátek, večeře Páně Hájkovi, V. Flídrová 

12. dubna 
Velikonoční neděle, večeře Páně 
celocírkevní sbírka na stavebníčinnost     

Brahovi / M. Feltlová 
hledání vajíček 

19. dubna Neděle po velikonocích 
Moravcovi / J. 

Andrlová 
26. dubna Rodinná bohoslužba, výlet nedělky Fejtovi 

3. května 3. neděle po velikonocích Švecovi / H. Bartošová 

10. května 4. neděle po velikonocích Hladíkovi / A. Dusová 

17. května Seniorátní neděle Mlejnkovi  

24. května 6. neděle po velikonocích Bartošovi / M. Feltlová 

31. května 
Slavnost seslání svatého Ducha  
večeře Páně, sbírka na Diakonii 

Tenglerovi / L. 
Nagyová 

6. června 
Čas pro neobyčejné zážitky  
Výstava+ film:  125 let Přemysla Pittra 

od 19 do 23 hodin 

7. června Trojiční neděle Klusoňovi / J. Andrlová 

14. června Rodinná bohoslužba Andrlovi 

21. června 2. neděle po Trojici Nagyovi / H. Bartošová 

28. června 
bohoslužba s hosty z německé Lužice, 
večeře Páně 

Dusovi / A. Dusová 

5.července 4. neděle po trojici Feltlovi 

6.července svátek M. Jana Husa Liboháj od 16 hodin 
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