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Zpívejte Hospodinu píseň novou, 

zpívej Hospodinu celá země! 

Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, 

zvěstujte den ze dne jeho spásu. 

 

Žalm 96,1-2 

 



Zpívejte Hospodinu píseň novou … 

Odpradávna patří k víře i zpěv. Důvěra i otázky vůči Bohu 

se tlačí do písniček. Hledají stále nový výraz jak se Bohu svěřit a 

Boha oslavit. Počet písní není konečný, stále vznikají a budou 

vznikat písně nové. Jak přicházejí nové životní situace, lidé 

znovu a znovu zpívají. Jedním z nepříjemných dopadů 

pandemických opatření byla nemožnost společně zpívat 

v kostele. Bohoslužby pak jako kdyby kulhaly. 

Běžnou výbavou kostelů a modliteben jsou zpěvníky. Díky 

nim v církvi zpíváme společně. Zpěvníky neboli kancionály se 

začaly užívat až v 16. století po vynálezu knihtisku, od té doby 

se rozšířily po celém křesťanském světě. K naší zemi se váže 

jedno málo známé světové prvenství. Vůbec první chrámový 

zpěvník sestavil a vydal Michael Weisse, kazatel v Lanškrounu. 

V roce 1531 dal lidem v tamním sboru Jednoty bratrské do 

rukou knížku s písněmi ke společnému zpěvu. Událost, na kterou 

můžeme být v našich dějinách hrdi.  

Po obšírných přípravách se chystá nový Evangelický 

zpěvník, který bude obsahovat osvědčené staré písně a přinese 

i písně nové. Zpěvník vyjde letos koncem podzimu. Ve větším 

množství jej budeme pořizovat také do našeho kostela v Poličce, 

k čemuž chceme přizvat všechny členy evangelického sboru. 

Cena jednoho zpěvníku je 490 Kč. Nabízíme vám, abyste se stali 

sponzory jednotlivých zpěvníků, které se v kostele užívají. 

Jak „zpěvníkové sponzorství“ vypadá? Vycházíme ze 

zahraničních zkušeností. Rozhodnete-li se sboru darovat zpěvník 

či více zpěvníků, přispějete částkou potřebnou na nákup. Do 

každého takto pořízeného zpěvníku bude vlepeno věnování. 

Nebude však obsahovat jméno dárce (vaše jméno), nýbrž jméno 

toho, jehož památce vy hodláte zpěvník věnovat. Takto lze 

připomenout ty, kdo vám byli blízcí – rodiče a prarodiče, 



sourozence, přátele. Také je možné uvést lidi, kteří byli důležití 

pro vaši víru – kazatelé, učitelky, myslitelé. Jména našich 

zesnulých spolu s písněmi ve zpěvníku tak budou dotvářet 

společenství svatých, o němž mluvíme v apoštolském vyznání 

víry. Jsme vděčni za ty, kdo zde byli před námi a mnohdy zpívali 

tytéž písně jako my.  

Máte-li zájem prostřednictvím zpěvníku připome- 

nout někoho ze svých milých, dejte mi vědět na e-mailu  

policka@evangnet.cz nebo telefonem na číslo 776 897 889.  

Zpěvník je rovněž možné koupit pro domácí použití.      

 

Milé sestry a milí bratři, přeji nám všem, aby se náš 

osobní i sborový život konečně vrátil k normálu a my se mohli 

společně scházet. Těším se na shledanou. 

Jiří Tengler, farář 

 

 

Doprava na bohoslužby 
 

Den Řidič Telefon 19.9. M. Staňková 

18.7. Jiří Tengler 776 897 889 26.9. Petr Šimon 

25.7. Petr Klusoň  732 847 909 3.10. Jiří Hladík 

1.8. Marie Staňková  739 149 886 10.10. Dusovi 

15.8. Petr Šimon 606 021 517 17.10. Tenglerovi  

22.8. Jiří Hladík 730 186 695 24.10. Petr Klusoň  

29.8. Dusovi 776 897 884 31.10. M. Staňková 

5.9. Jiří Tengler  7.11. Petr Šimon 

12.9. Petr Klusoň   14.11. Jiří Hladík 

 

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 

18.července 7. neděle po Trojici Feltlovi  

25.července 8. neděle po Trojici M. Hubený  

1. srpna 9. neděle po Trojici 
Hájkovi,              

V. Flídrová 

8. srpna Neděle Izraele  Nagyovi 

15. srpna 11. neděle po Trojici Kleinovi  

22. srpna 12. neděle po Trojici Brahovi 

29. srpna 13. neděle po Trojici Fejtovi  

5. září 
Rodinná bohoslužba, začátek školního roku 
sbírka na Evangelickou akademii 

Švecovi 

12. září  Konfirmační slavnost, večeře Páně Moravcovi 

19. září 16. neděle po Trojici Hladíkovi 

24.-26. 9.  Sjezd (nejen) evangelické mládeže  

26. září Křestní neděle Mlejnkovi 

3. října  18. neděle po Trojici Bartošovi 

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

Klusoňovi 

17. října 20. neděle po Trojici  Dusovi  

24. října Rodinná bohoslužba Tenglerovi 

31. října Den reformace Andrlovi 

7. listopadu 22. neděle po trojici Feltlovi 

13.listopadu Koncert klavíristy D. Juna 

14.listopadu  Předposlední neděle církevního roku M. Hubený 
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