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Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá.  

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu.  

 



Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumí-

rá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať 

žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus 

umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých.  

List Římanům 14,7-9 

Jako po létu přichází podzim, stejně po rozkvětu života 

přijde jeho útlum a zánik. Všechny nás čeká konec. Podzim 

života. Moudrý člověk o své smrtelnosti ví, nemoudrý člověk ji 

přehlíží nebo dokonce popírá. 

Apoštol Pavel promýšlel souvislosti lidského pobytu na 

zemi. Dobře věděl, že jednou skončí. Chceme být na konci 

sami, nebo se chceme se svou smrtí svěřit Bohu stejně, jako 

mu už nyní s důvěrou svěřujeme svoje životy? Evangelium o 

vzkříšeném Kristu ukazuje, že Bůh naši důvěru nezklame. 

Pražský rodák Rainer Maria Rilke (1875-1926) básnicky 

vyjádřil tutéž víru jako apoštol. Vedle nevyhnutelného chodu 

přírody, směřujícího od zrodu ke smrti, je zde ještě Stvořitelův 

zájem. Když vyvane náš život, když vypadneme z koloběhu 

přírody, zachytí nás ruce štědrého Dárce, který má život na 

rozdávání. A nebude na nás šetřit.  

Podzim  

Padá listí. To vadne zahrada, 

která usíná v nebeské dálce.  

Listopad se rád tváří nepříjemně.  

A po nocích se pod svou vahou země  

dolů z hvězd do samoty propadá. 

Padáme všichni. Co zaručí smích? 

Jen hleď: pádu se sotvakdo ubrání. 

Avšak je Kdosi, kdo tohle padání 

s bezmeznou něhou drží v rukou svých. 



Milí přátele poličského sboru, sestry a bratři, 

Po prázdninách jsme mohli ve sboru začít v téměř normál-
ních podmínkách, nyní pandemická čísla opět citelně narůstají. 
Rozpis shromáždění se s ohledem na vývoj situace může měnit, 
aktuální informace naleznete na sborovém webu. 

V září a říjnu proběhla oprava balkonu na faře a celá 

budova byla zateplena. Polovinu prostředků jsme dostali od 
Jeronýmovy jednoty a od města Poličky, jsme za ně vděčni 
stejně jako za účelové dary věnované členy sboru. 

Během adventu pořádáme v kostele dobročinný bazar na 
podporu projektu Adopce na dálku, kterým přispíváme na 

úhradu školného dívce z Ugandy. 

Před vánocemi podle všeho do sboru z tiskárny dorazí 
nový Evangelický zpěvník, je možné koupit si jej pro osobní 
užití nebo jej zakoupit pro kostel. 

Přeji Vám požehnaný adventní čas a dobré zdraví. Těším 
se na shledanou. 

 Jiří Tengler, farář 

 

 

Doprava na bohoslužby 
 

Den Řidič Telefon 2.1. Petr Klusoň 

21.11. Dusovi 776 897 884 9.1. M. Staňková 

28.11. Tenglerovi 776 897 889 16.1. Petr Šimon 

5.12. Petr Klusoň  732 847 909 23.1. Jiří Hladík 

12.12. M. Staňková  739 149 886 30.1. Dusovi 

19.12. Petr Šimon 606 021 517 6.2. Tenglerovi  

24.12. Jiří Hladík 730 186 695 13.2. Petr Klusoň 

25.12. Dusovi  20.2. M. Staňková 

26.12. Tenglerovi  27.2. 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 



Bohoslužby začínají v 8.30 
 

služba 

21.listopadu  Poslední neděle církevního roku  Nagyovi 

28.listopadu  1. adventní neděle – křestní, večeře Páně Brahovi 

5. prosince 2. adventní neděle, večeře Páně Fejtovi  

12. prosince 3. adventní neděle, večeře Páně  Švecovi 

19. prosince 
4. adventní neděle – vánoční hra Moravcovi 

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 

Hladíkovi 

26. prosince Neděle po vánocích, rodinná bohoslužba Mlejnkovi 

2. ledna 
Novoroční neděle, večeře Páně, verš pro rok 
2022: Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven  

Bartošovi 

9. ledna Neděle po zjevení Páně  Klusoňovi 

16. ledna 2. neděle po zjevení  Dusovi  

23. ledna 3. neděle po zjevení Tenglerovi 

30. ledna Poslední neděle po zjevení  Andrlovi 

6. února  Rodinná bohoslužba  Feltlovi  

13. února  Neděle Devítník    (9 týdnů do velikonoc) 
Hájkovi,              

V. Flídrová 

20. února  Neděle po Devítníku  Kleinovi  

27. února Masopustní neděle  Nagyovi 

6. března  1. neděle v postě, večeře Páně  Brahovi  

13. března  2. neděle v postě, večeře Páně  Fejtovi 
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