ČERVEN 2020 zpravodaj
farnosti Protivín
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Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na
zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha
svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky
dny až do skonání tohoto věku.“
Mat. 28, 18-20
Drahé sestry, drazí bratři a přátelé,
srdečně vás zdravím na začátku června a raduji se, že opět mohu sborově sdílet několik
myšlenek a také zpráv z naší farnosti. Poslední neděle květnová byla Letniční a první červnová
připomíná svátek Boží Trojice (Trinitatis). Touto nedělí tedy končí církevní slavnostní rok a začíná
druhá bezslavnostní část roku, jejíž neděle se označují číselným pořadím po sv. Trojici. (Může jich
být až 27). Pro nás je ovšem důležité, že milost Pána Ježíše je nekončící.
Také trvá jeho výzva či přímo příkaz, který čteme na konci evangelia Matouše. Mnozí křesťané
vnímají slova vzkříšeného Krista jako Velké pověření. Ježíš Kristus pověřil všechny, kteří jej
následují jako praví učedníci, aby kázali evangelium a činili učedníky ze všech národů světa. Ježíš
nás vysílá jako své velvyslance, kteří budou svědčit v moci Ducha svatého. Pamatujme, že našim
posláním je činit učedníky, nikoli obrácené. Učedník je osoba, která mění svůj život, zatímco
obrácený člověk mění jen svou mysl! Proto bychom měli být svědky našim příbuzným, přátelům a
sousedům. Prakticky pak činit asi takové kroky:
Modlit se. Třeba za možnost kázat evangelium, za ochranu těch, kteří svědčí a pracují pro Pána, za
smělost a moc při kázání Božího slova, za to, aby bylo více Božích dětí vyslaných ke žni.
Dávat. Můžeme dávat svoje finance. Co je ovšem nejdůležitější, můžeme nabídnout sami sebe
Bohu, aby nás používal podle své vůle.
Jít. Ježíš nás nepověřil tím, abychom zůstali stát a čekali, až svět přijde k nám, ale řekl nám,
abychom šli a zasáhli lidi zprávou o Boží lásce zjevené v Ježíšovi.
Přátelé Boží, je to jen několik myšlenek. Vím, že mnohdy zápasíme sami se sebou. Mám ovšem
důvěru, že můžeme vidět větší slávu tohoto domu, než byla sláva toho prvního. Ať ti Hospodin
žehná a chrání tě!
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
- Dne 17. 5. se konala Farní konference, děkujeme všem, kteří se jednání zúčastnili. Máme
radost, že vám není život a situace našich sborů lhostejná. Do staršovstva byla zvolena nová
členka Eva Piherová, kterou již mnozí znáte. Eva je aktivní křesťankou vimperského sboru a
věříme, že si ji Pán použije i v celé farnosti. Eva také souhlasila s úřadem laického delegáta
farnosti, a tak vystřídala Miluši Šálkovou, která požádala o uvolnění z této funkce. Tímto
Milušce děkujeme za její dlouholetou věrnost v této službě. Změna je také ve vedení
hospodářského výboru, kde nově předsedá bratr Láďa Klimeš z týnského sboru (za
odstupujícího Václava Šálka). Vašek zůstává nadále nezbytným členem výboru. Také jemu patří
velké díky za zařizování praktických věcí farnosti. K Láďovi se prosím nyní obracejte se všemi

případnými potřebami. Do finančního výboru byly nově zvoleny sestra Jana Rojíková a Eva
Piherová z Vimperka. Náhradníkem za delegáta farnosti bratr Rosťa Švarc, také z
vimperského sboru. Ostatní úřady zůstaly ve starém zastoupení.
- Od června se opět začnou scházet domácí skupinky a konat biblické hodiny
- 12. června v pátek se celá naše farnost zapojila do „Noci kostelů“. Všechny naše sbory (Týn,
Vimperk, Protivín) budou mít tento den otevřené dveře pro návštěvníky s připraveným
programem. Je to příležitost pozvat přátele, sousedy apod. Pomoc samozřejmě vítáme.
- Letní tábor pod Pouští pořádá náš sbor Týn n/Vltavou ve dnech 22.-31.8.
- Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na letniční sbírku na misijní fond. První neděli v červnu
proběhne sbírka na pomoc našemu partnerskému sboru v USA. Sbírka na Diakonii ECM se koná
21. 6.
- Oblastní konference (29. 5. - 30. 5. v Praze) se účastnil kazatel a delegát farnosti. Zprávy
podává Eva Piherová
- Výroční konference se bude konat 2. – 4. 10. 2020, v sobotu proběhne slavnost - 100 let výročí
ECM, zvány jsou všechny sbory ECM
- V červnu plánujeme ve Vimperku pokřtít dvě sestry a tři přijmout do ECM
- Schůzka staršovstva se bude opět konat v červnu – podněty posílejte kazateli
NAROZENINY V ČERVNU SLAVÍ
3. 6. Šípková Václava
4. 6. Hečková Petra
11. 6. Šváb Daniel
11. 6. Stráská Marcela
27. 6. Neužilová Petra
30. 6. Neužil Vítek
BLAHOPŘEJEME, máme radost, že jste s námi!
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Protivín každou neděli od 9.00 hod
Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00h kromě 1. neděle v měsíci (účast v Protivíně)
Vimperk každou neděli od 9.30h kromě 1. neděle v měsíci (účast v Protivíně)
14. 6. kázáním poslouží bratr Petr Jasanský z Třeboně – student modulu A
MODLITBY - ČERVEN - ECM – Noc kostelů
Ježíš je světlo světa. Světlo zahání temnotu. Náš úkol je nést Boží světlo na všechna místa.
Letošní Noc kostelů bude možná „obyčejnější“ – s prostým programem, nebo jenom
otevřenými dveřmi, ale Boží světlo je stejné – mocné. Přitahuje ztrápené duše a dává
naději. Ukazuje směr. Modleme se za
- oslovení a přivedení těch, kdo hledají pravdu a spásu své duše,
- prostou odvahu pro nás – všechny kdo se zapojují do příprav – evangelium je Boží moc ke
spasení, nikoliv exkluzivní programy,
- odvahu k oslovení a moudrost v rozhovorech s návštěvníky,
- jednání Ducha svatého, který přivádí i zmocňuje, který usvědčuje i utěšuje,
- Boží pokoj, který bude v našich srdcích, v našich shromážděních a bude přetékat
do našich měst a srdcí lidí v okolí.
Ctirad Hrubý
Všechny modlitební předměty České a Slovenské oblasti na červen zájemcům poskytne kazatel.

