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Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe
už od mládí doufám. Na tebe jsem odkázán už ze
života matky, oddělil sis mě v matčině nitru, chvalozpěv můj o tobě bude znít stále.
Žalm 71,5-6
Kam až sahají naše vzpomínky?
Podle badatelů je u většiny lidí nejstarší vzpomínka
z doby po třetích narozeninách. Předcházející čas se
ztrácí v mlze. A přesto se žalmista odváží Bohu vyznat:
Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v matčině nitru.
Jde za hranici vzpomínek.
Vstupuje do prostoru naděje.
I pro čas, o němž nic nevíme, počítá s Bohem.
Víra sahá až před zrod.
Kam až sahají naše zkušenosti?
My známe lidskou cestu pouze do okamžiku úmrtí. Osobní zkušenost se smrtí
nikdo z nás nemá. Následný čas se ztrácí v šeru. A přesto vyznáváme, že
Kristus vstal z mrtvých a otevřel věčný život i pro nás.
Jdeme za hranici zkušenosti.
Vstupujeme do prostoru naděje.
I pro čas, o němž nic nevíme, počítáme s Bohem.
Víra sahá až za hrob.
Bože, chvalozpěv můj o tobě bude znít stále.

Milé sestry a milí bratři, vážení přátelé poličského
evangelického sboru,
v době, kdy píšu tento dopis, začala čísla nakažených
oproti předchozím týdnům viditelněji klesat. Snad je to počátek
dobrého vývoje, jejž podpoří i postupné očkovaní. Pandemická
opatření už více než rok omezují sborový život a je obtížné cokoli
plánovat. Na neurčito bylo odsunuto výroční sborové shromáždění
i konfirmační slavnost.
Vloni o velikonocích musely kostely zůstat zavřené, v současnosti se shromáždění mohou konat při 10 % obsazenosti, což u
nás znamená 25 osob. Bohoslužby na velký pátek a
velikonoční neděli se proto uskuteční ve dvou skupinách od
8:30 a od 9:30. (Dle potřeby naváže třetí skupina.) Večeře Páně
bude vysluhována z individuálních kalíšků, nikoli ze společného
kalicha. Chcete-li se bohoslužeb zúčastnit, prosím přihlaste, ať
zorganizujeme vše tak, aby se na všechny zájemce dostalo. Pro
přihlašování na bohoslužby využijte telefon 776 897 889
nebo e-mail policka@evangnet.cz.
Sváteční shromáždění je možné sledovat také elektronicky
živě či v záznamu na YouTube, kde máme vlastní kanál Sbor
Polička. Pokud máte zájem o osobní návštěvu, rád za vámi
přijdu. Je také možné uspořádat i malou domácí pobožnost
s večeří Páně.
Uplynulé měsíce přinesly citelné omezení veřejného života, objevily se však i nové aktivity a projekty.
Naše církev má na internetu bohatě
zásobené úložiště Soundcloude
Ecirkev, kde najdete mnoho zajímavých úvah, načtených knih i hudebních nahrávek.

Od konce března probíhá sčítání lidu. Vedení církve
k němu rozeslalo do sborů výzvu, abychom při sčítání odpověděli
na dobrovolnou otázku po náboženském vyznání. Celý dopis je
přiložen k tomuto sborovému listu.
Další přílohou je barevný leták Jeronýmovy jednoty,
která se stará o finanční podporu stavební činnosti v naší církvi.
Také poličský sbor prostředky z „Jeronýmky“ čerpal a i v budoucnu se o ně bude ucházet. Je proto dobré na Jeronýmovu jednotu
pamatovat, když každý rok na jaře probíhá dlouhodobá sbírka
darů. Přispět do ní můžete buď přímo v kostele nebo převodem na
sborový bankovní účet 2900332253 /2010. Aby mohl být dar
řádně zapsán, uveďte variabilní symbol 88888 a do zprávy pro
příjemce napište svoje jméno nebo osobní číslo.
Věřím, že nadcházející měsíce nám s Boží pomocí přinesou
pokojnější časy, a těším se na shledanou
Jiří Tengler, farář
Doprava na bohoslužby
Den
28.3.
2.4.
4.4.
11.4.
18.4.
25.4.
2.5.

Řidič
Petr Klusoň
Marie Staňková
Petr Šimon
Jiří Hladík
Dusovi
Jiří Tengler
Petr Klusoň

9.5.

Marie Staňková

Telefon
732 847 909
739 149 886
606 021 517
730 186 695
776 897 884
776 897 889

16.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.
20.6.
27.6.
4.7.

Petr Šimon
Jiří Hladík
Dusovi
Jiří Tengler
Petr Klusoň
M. Staňková
Petr Šimon
Jiří Hladík

11.7.

Dusovi

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

28. března
2. dubna

Květná neděle (změna času)
Andrlovi
Velký pátek, večeře Páně
Feltlovi
Velikonoční neděle, večeře Páně
M. Hubený
4. dubna
sbírka na opravu kostela v Brně-Židenicích
hledání vajíček
„Quasi modo“
Jako právě narozené děti
Hájkovi,
11. dubna*
Neděle po velikonocích
V. Flídrová
„Miserocordia Domini“ Milosrdenství Páně
18. dubna*
Nagyovi
2. po velikonocích
„Jubilate!“
Jásej Bohu, všechna země
5. dubna*
Kleinovi
3. po velikonocích
„Cantate!“
Zpívejte novou píseň
2. května*
Brahovi
4. po velikonocích – sbírka na nový zpěvník
„Rogate!“
Proste! Modlete se!
9. května*
Fejtovi
5. neděle po velikonocích
„Exaudi“
Vyslyš můj hlas
16. května*
Švecovi
6. neděle po velikonocích
Slavnost seslání svatého Ducha
23. května
Moravcovi
večeře Páně, sbírka na Diakonii
30. května
Trojiční neděle
Hladíkovi
6. června
Neděle po Trojici
Mlejnkovi
13. června
2. neděle po Trojici
Bartošovi
20. června
3. neděle po Trojici
Klusoňovi
27. června
4. neděle po Trojici
Dusovi
4. července 5. neděle po Trojici
Tenglerovi
6. července svátek M. Jana Husa
Liboháj od 16 hodin
11.července 6. neděle po Trojici
Andrlovi

* Kázání v nedělích po velikonocích budou vycházet ze starobylého rozpisu
biblických čtení, která dala latinské názvy jednotlivým nedělím.
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