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Pravda Páně vítězí.  
 

 



„Nade vším vítězí pravda.“ Tuto větu v našich Biblích nenajdeme. Po-
chází ze 3. knihy Ezdrášovy, která vznikla v sousedství biblických spisů, do 
Bible ovšem zahrnuta nebyla. Středověcí čtenáři a vykladači ji však znali a rádi 
se k ní vraceli. Obzvláště oblíbené bylo vyprávění o síle pravdy, kterou nic 
nepřemůže, poněvadž pochází od Boha a sám Bůh za ni ručí.  

 „Pravda Páně vítězí.“ Do této podoby výrok upravili husité a trefně tak 
vystihli ezdrášovské poselství. U Boha se ověřuje, co je pravé a správné. My 
lidé se můžeme mýlit, ale Bůh posoudí věci spravedlivě. Heslo o vítězné Boží 
pravdě se husitům stalo oporou v bojích proti nepřátelům. 

 Letos v létě je tomu 600 let od okamžiku, kdy v roce 1420 začaly hu-
sitské války.  Dávno jsou zapomenuty tehdejší zápletky, v povědomí přetrvá-
vá pouze výrok o vítězící pravdě. Rozdělené církve urazily značný kus na cestě 
smíření. A přeci se po pravdě pořád ptáme. Lež je stále účinným nástrojem 
zlých lidí. Lež se prostřednictvím počítačové sítě stává mocnou zbraní 
agresivních mocností. Kéž i nám v současných zápasech o sprave-dlnost, 
slušnost a výhled do budoucnosti je oporou dávné heslo o pravdě, která díky 
Bohu vítězí. 
  

 

 

Doprava na bohoslužby 
 
 

Den Řidič Telefon 13.9. Jiří Tengler 

12.7. Dusovi 776 897 884 20.9. Petr Klusoň  

19.7. Jiří Hladík 730 186 695 27.9. Dusovi 

26.7. Marie Staňková  739 149 886 4.10. Petr Šimon 

2.8. Jiří Tengler 776 897 889 11.10. Jiří Hladík 

9.8. Petr Klusoň  732 847 909 18.10. Marie Staňková  

16.8. Dusovi 776 897 884 25.10. Jiří Tengler 

23.8. Petr Šimon 606 021 517 1.11. Petr Klusoň  

30.8. Jiří Hladík  8.11. Dusovi 

6.9. Marie Staňková   15.11. 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 



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

máme za sebou divné jaro. Před půl rokem si nikdo neuměl 
představit, jak velké změny vstoupí do života jednotlivců i celé společnosti. 
Kdyby nám tenkrát někdo byl předpovídal, co nás čeká, byli bychom mu 
nevěřili a možná si při tom i klepali na čelo. S pomocí Boží jsme nástup 
koronavirové pandemie přestáli, třebaže se mnohé plány musely měnit. Po 
několik týdnů jsme se nemohli scházet k bohoslužbám ani k žádným jiným 
setkáním. Neuskutečněná seniorátní neděle, výstava o Přemyslu Pittrovi i 
návštěva z Německa byly proto přesunuty na příští rok.   

Jakožto farář smím zpravidla i v omezených karanténních 
podmínkách vykonávat návštěvy. Pokud vám něco leží na srdci či si 
připadáte osamělí a máte zájem o rozhovor, lze se telefonicky domluvit na 
setkání.  

Doufáme, že zdravotní situace v nadcházejících měsících bude 
příznivá a my se budeme moci setkávat. Na druhý víkend v září chystáme 
sborový víkend na faře v Javorníku ve Slezsku, kde sídlí malý sbor naší 
církve. Chceme společně strávit čas při rozhovorech, výletech i zábavě 
v málo známém, avšak nádherném koutě České republiky. Ubytování je 
sice skromné, ale postačující. Pobyt je otevřený všem zájemcům.  

V neděli 4. října se uskuteční odložené výroční sborové shromáž-
dění, které se nemohlo konat v  březnovém termínu. Budeme se při něm 
věnovat životu a hospodaření sboru a vyhodnotíme i rozhovory o večeři 
Páně v našem sboru. Jelikož v lednu 2021 uplyne deset let, na něž jsem byl 
zvolen a povolán za kazatele sboru v Poličce, a staršovstvo mne navrhlo 
jako kandidáta na dalších pět let kazatelské služby, proběhne při sborovém 
shromáždění i volba kazatele. 

Na všechna setkání jste srdečně zváni.   

 Přeji vám hojné Boží požehnání a těším se na shledanou 

       Jiří Tengler, farář 

 

 



Bohoslužby začínají v 8.30 
 

služba 

12.července  5. neděle po Trojici: Povolání rybářů M. Hubený  

19.července 6. neděle po Trojici: 4 pražské artikuly Nagyovi 

26.července 7. neděle po Trojici: O Jakubu Starším Hájkovi, V. Flídrová 

2. srpna  Křestní neděle  Kleinovi 

9. srpna 9. neděle po Trojici: Proměnění Páně Brahovi 

16. srpna Neděle Izraele  Moravcovi 

23. srpna 11. neděle po Trojici Fejtovi 

30. srpna Rodinná bohoslužba, večeře Páně Švecovi 

31. srpna Schůze staršovstva    od 17 hodin 

1. září  
Společná modlitba k začátku školního 
roku v katolickém kostele 

   od 18 hodin 

6. září 
13. neděle po Trojici 
sbírka na Evangelickou akademii  

Hladíkovi  

11.-13. září Sborový víkend v Javorníku   

13. září 14. neděle po Trojici  Mlejnkovi 

20. září 15. neděle po Trojici  Bartošovi 

25.-28. září  Sjezd (nejen) evangelické mládeže     Vsetín  

27. září 16. neděle po Trojici Tenglerovi 

4. října  
17. neděle po Trojici  
výroční a volební sborové shromáždění 

Klusoňovi  

11. října 
Díkuvzdání za úrodu, večeře Páně, 
sbírka na sociální a charitativní činnost 

Dusovi 

18. října Rodinná bohoslužba Andrlovi 

25. října 20. neděle po Trojici Feltlovi 

1. listopadu  Oslava dne reformace M. Hubený  

8. listopadu 
22. neděle po trojici:  
                 400. výročí Bitvy na Bílé hoře 

Nagyovi 

12.listopadu Koncert klavíristy D. Juna    od 18 hodin 
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