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Pokoj vám zanechávám,  

svůj pokoj vám dávám;  

ne jako dává svět, já vám dávám.  

Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! 

 

 



Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne 

jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a 

neděsí!      Evangelium podle Jana 14,27 

 Co Ježíšovým posluchačům zbylo, když jejich Mistr 

odešel? Dar pokoje. Zvláštní mír, který prostupuje lidské nitro 

i mezilidské vztahy. V neklidné době Kristovo evangelium 

ukazuje, že život v lásce a v pravdě není marný. Nenávist a lež 

sice mohou zvítězit, ale jejich vítězství není nastálo. Bůh i po 

smrti dává nový život, tvoří nový začátek. 

 Kde nalézt pokoj uprostřed zpráv o válce, neštěstí a hos-

podářských těžkostech? Po čem ve světě sáhnout, abychom 

získali pravý mír? Kristus říká, že svět není dostatečně spo-

lehlivý. Boží stvořitelská moc přesahuje možnosti našeho světa 

a probouzí život tam, kde se ocitneme v koncích. 

Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše 

srdce, dokud nespočine v tobě.   Augustin Aurelius  

 

 

Doprava na bohoslužby 
 

Den Řidič Telefon 15.5. Petr Šimon 

27.3. Tenglerovi 776 897 889 22.5. Jiří Hladík 

3.4. Marie Staňková  739 149 886 29.5. Petr Klusoň 

10.4. Petr Šimon 606 021 517 5.6. Dusovi 

15.4. Jiří Hladík 730 186 695 12.6. Tenglerovi 

17.4. Petr Klusoň  732 847 909 19.6. M. Staňková 

24.4. Dusovi 776 897 884 26.6. Petr Šimon 

1.5. Tenglerovi  3.7. Jiří Hladík 

8.5. Marie Staňková   10.7. Petr Klusoň 

 

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, 

vloni touto dobou jsem Vám uprostřed pandemie psal, že 

nám snad nadcházející měsíce přinesou pokojnější časy. COVID 

dosud neodezněl a Evropu mnohem více znepokojuje válka na 

Ukrajině. Do humanitární pomoci se zapojila i evangelická 

církev. Pokud chcete přispět, můžete tak učinit prostřednictvím 

sborového účtu 2900332253/2010, spec. symbol 9117000906. 

Kvůli identifikaci platby do zprávy připište své jméno nebo vám 

na požádání sdělíme Váš variabilní symbol. 

Snažíme se, aby se život společenství vrátil k normálu. 

Bohoslužby se nyní mohou konat bez omezení, pouze při večeři 

Páně nadále pijeme z jednotlivých kalíšků místo ze společného 

kalicha. Díky rozvolněným opatřením po třech letech také 

plánujeme na léto tábor s Američany, který se uskuteční ve 

dnech 11.–15. července v poněkud menších rozměrech. 

V neděli 29. května bude náš sbor hostit seniorátní den.     

K bohoslužbám od 9 hodin jsou zváni sestry a bratři ze všech 

devíti sborů poličského seniorátu. V následném programu bude 

bratr farář Pavel Klinecký vyprávět o tom, jak v 70. a 80. letech 

vznikaly oblíbené písně, zařazené do zpěvníku Svítá. Zazní také 

vzácné nahrávky tehdejších kapel. Zajištěn bude souběžný 

program pro děti a společný oběd.  

Letos bychom rádi u kostela přebudovali odvod dešťové 

vody, aby neodtékala do kanalizace, nýbrž aby se vsakovala 

přímo v naší zahradě. Toto řešení jednak prospěje přírodě, 

jednak nám ušetří poplatky za stočné.  

Uplynulé dva roky citelně omezily veškeré setkávání. 

Máte-li nyní zájem o osobní návštěvu faráře, rád se s Vámi po 

domluvě setkám.  

Jiří Tengler, farář 



Bohoslužby začínají v 8.30 služba  

27. března 4. neděle v postě (změna času) Hladíkovi 

3. dubna 5. neděle v postě, divadelní hra Moravcovi  

10. dubna Květná neděle, večeře Páně Mlejnkovi  

14. dubna 
Zelený čtvrtek, sederový večer 
společná velikonoční večeře  

začátek v 17.30 

15. dubna Velký pátek, večeře Páně Klusoňovi 

17. dubna 
Velikonoční neděle, večeře Páně,   
sbírka na přestavbu sborového domu 
v Chrástu 

Bartošovi  
hledání vajíček 

24. dubna Neděle po velikonocích   *Jonáš na útěku    Dusovi  

1. května  2. po velikonocích              *Jonáš v rybě Tenglerovi 

8. května 3. po velikonocích             * Jonáš v akci Andrlovi 

15. května 4. po velikonocích  Feltlovi  

22. května 5. po velikonocích             *Jonáš rozezlen Švecovi 

29. května 
Seniorátní den  
setkání sborů poličského seniorátu 

začátek v 9.00 

5. června 
Slavnost seslání svatého Ducha  
večeře Páně, sbírka na Diakonii 

Hájkovi, 
V.Flídrová 

12. června Trojiční neděle Kleinovi 

19. června Neděle po Trojici  Nagyovi 

26. června 2. neděle po Trojici Brahovi 

3. července 3. neděle po Trojici Fejtovi 

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

10.července 4. neděle po Trojici  Hladíkovi 
 

* Kázání po velikonocích budou věnována biblické knize proroka Jonáše.  
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