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Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; 5není hrubá, 

nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, 6není škodolibá, ale raduje se z pravdy; 

7všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. (1. Kor. 13,5-7) 

 

           Moji drazí sourozenci v Kristu, dnes se mi dostalo privilegia Vás oslovit v úvodníku naší 

Koruny víry. Chtěla bych se společně s Vámi zamyslet nad tím, proč dal Pán Bůh dohromady tak 

rozdílné lidi a spojil nás svým Duchem svatým. Zajímavá myšlenka, že? Přirozeně máme totiž 

všichni sklon se bavit s lidmi „podobného smýšlení, vzdělání, zkušeností, možná povolání, věku, 

politických preferencí“… Dnešním slovníkem řečeno inklinujeme k životu ve „vlastní sociální 

bublině“. A možná tím trochu mateme sociální sítě, neboť v přátelích máme díky naší příslušnosti 

ke společenství Božího lidu také lidi z jiných „sociálních bublin“, tj. např. s odlišným sociálním 

statusem. Bůh miluje lidi bez ohledu na to, zda se v určitých situacích rozhodují stejně jako my. Náš 

soused ve sborové lavici může volit zcela jinou stranu, případně k volbám vůbec nechodit. Nebo má 

jen jiný vkus a líbí se mu nepohodlné gauče, který by rád „nacpal“ někam, kam se podle našeho 

názoru vůbec nehodí. Nebo přijdete do sboru a sestry jistě v dobrém úmyslu vyzdobily okna 

záclonami, které se Vám vůbec nelíbí a Vy jste odsouzeni k tomu se na ně několikrát v týdnu 

dívat… Nebo třeba považujete za zodpovědné být očkováni a Váš soused věří různým teoriím, které 

Vám nedávají žádný smysl. Co teď? Pak přijdou do sboru lidé, které doposud vychovávala ulice a 

neumí se „správně chovat“ ve shromáždění. Případně zatímco jedna mladá rodina dbá důsledně na 

výchovu svých dětí, jiní je klidně nechají běhat po místnosti… 

 

            Říkáte si, co mám ještě překousnout a co naopak sdělit druhému? Mám sem vůbec chodit? 

Stojí mi to za to se s takovými lidmi stýkat? Nebude mi lépe se stejně smýšlejícími kamarády na 

zahrádce? 

 

            Písmo nás však vede k jiným úvahám. V Řím. 13, 9 je psáno, že „máme milovat bližního 

jako sebe sama“… A ruku na srdce. Milujeme bližní jako sebe sama? Nezní tedy otázka spíš: „Co 

mohu udělat já pro naše společenství?“ Ano, je nedokonalé. To je fakt. Ale právě proto nás dal Ježíš 

dohromady. Samozřejmě mu bylo jasné, že spojil lidi, kteří by se dost možná spolu jinak 

nekamarádili. A tak máme v tom našem společenství každý jiné obdarování a jiné úkoly. Někdo umí 

krásně nazdobit místnost, jiný nádherně zpívá, další umí zaujmout děti. Jsou potřeba lidé, kterým se 

mohou jiní bez obav svěřit, vypovídat. Někdo je sportovec a nadchne mladé. Další připraví skvělé 

občerstvení. A to že se mi nelíbí záclony, asi přežiji. Pokud i přesto přijdou do sboru noví lidé a 

budou se u nás cítit dobře, tak mi to úplně stačí. Klíčem k úspěšnému soužití je láska, která je 

trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; 5není hrubá, nehledá svůj 

prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, 6není škodolibá, ale raduje se z pravdy. 

 

            Určitě bychom si neměli plést lásku s pokrytectvím. Tj. pokud nám něco na našem bratru, 

sestře, jejich činech, vadí, je třeba prosit Pána o moudrost a pak jít a v lásce, která nepočítá křivdy, 
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jim to jednoduše říct. Třeba se pak dozvíme něco, o čem nemáme tušení. Třeba důvod jednání toho 

bratra či sestry. Nebojme se zeptat. A odpouštějme druhým. Někdy nám totiž může dojít, že nám 

nejvíce vadí jednání, kterého se sami také dopouštíme. Nebo má bratr či sestra jiný názor. Pokud ten 

názor není v rozporu s tím, co říká Bible, nechť má ten druhý svobodu ve svém počínání. 

Každopádně aspoň máme důvod se za dotyčného modlit. A můžeme se modlit i za nás a náš postoj. 

Ano, ještě nejsme dokonalí. Ani já ani Vy. Ale můžeme se mít rádi této skutečnosti navzdory a nést 

břemena jedni druhých. A odpouštějme si navzájem. Věřím, že nás Pán Bůh spojil s jasným 

záměrem. Může nás vyučovat trpělivosti a sebeovládání. Já to ještě moc neumím. Ale chci se to 

naučit společně s Vámi. Pomůžete mi? Přeji požehnaný měsíc červen 2021 všem.                                                                                                

Eva Piherová 

 

ZPRÁVY Z FARNOSTI 
 

- Ve čtvrtek 20. 5. jsme zahájili 1.lekci biblické školy Učedník, ke studiu se přihlásily tři sestry ze 

sboru Týn nad Vltavou. Studium je náročné hlavně na čas, který vyžaduje poctivou přípravu. Pro 

všechny tři učednice (Andreu, Jarku a Lenku) které jsou navíc požehnanými maminkami, 

vyprošujme pokoj a radost ze studia. 

- V září začne další studium Modul A, který připravuje Institut vzdělávání ECM, na který se 

připravují opět tři sestry, ovšem z vimperského sboru (Eva, Jana, Marcela), prosím, mysleme na ně 

v přímluvách a žehnejme jim. 

- 21. 5. se konala slavnostní bohoslužba s uvedením do úřadu superintendenta  sestry farářky Ivany 

Procházkové . Biskup Patrik Streiff a další faráři, vyprosili Ivaně požehnání. Zároveň proběhlo 

rozloučení s bývalým superintendentem Petrem Procházkou. 

- 28. 5. jsme v Týně mohli otevřít kostel pro Noc kostelů. Jsem vděčný za tým, který se ujal 

organizace a předvedl, jak má spolupráce vypadat. I přes určitou nervozitu do posledních hodin 

před akcí, vše dobře dopadlo. Zahrada posekaná, Pán dal počasí, nechyběl oheň a buřty, kytara, 

dobrá káva...Mě osobně pak nejvíce potěšila jedna návštěvnice, která  za mnou přišla a řekla, že se 

jí u nás ohromně líbilo a bude se těšit na další akci. Jen tak dál! 

- V květnu se sešlo jednou staršovstvo a jednou starší ve Vimperku. Proběhla schůze kazatelů v 

Praze, pravidelná setkání a školení online. 

- 9. 6. ve středu proběhne v naší farnosti návštěva Správy budov se sestrou Ivanou Procházkovou. 

Postupně během dne navštíví objekty: Vimperk, Týn, Protivín. Prosíme všechny, kterých se 

návštěva týká, aby si vyžádali časový rozvrh návštěvy a jednání se účastnili. 

              

 

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 h. 

Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00 h . 

Vimperk každou neděli od 9.30 h. 

   

Modlitební setkání online úterý od 19.00- Protivín+Týn a čtvrtek od 19.00  Vimperk 
Prosím věnujte svůj čas i dalším stránkám KV,                 -Kéž Pán Bůh vzbudí modlitebníky. 

 

https://jsezau.whereby.com/church-umc-vimperk


Všichni za jednoho, JEDEN ZA VŠECHNY. 

Co to je, ty Modlitby za církev? 

Modlitební štafeta sborů. 

Za co se budeme modlit? 

Za to, aby ECM v Česku a na Slovensku naplňovala své poslání - důvod, proč jsme tady 

- totiž: aby získávala učedníky pro Ježíše Krista. To je naším cílem a to je cílem modli-

teb v rámci "Modliteb za církev". 

Konkrétněji za... 

· Naše FARNOSTI, (a jejich) střediska křesťanské pomoci, školky a školy, misijní týmy, 

... 

· Různé OBLASTI PRÁCE s misijním nábojem - práce s dětmi a mládeží, chvály, evan-

gelizace, publikační činnost, sdílení obsahu v online prostoru, pomoc potřebným, … 

· Naše VZTAHY uvnitř církve i s ostatními částmi Kristova těla. 

Místo a čas: 

Ne 30.5.2021 bohoslužba /někde již proběhlo/ 

Pravidelné aktivity (skupinky + modlitební) Út + Čt online v 19.00 htt-

ps://jsezau.whereby.com/church-umc-vimperk 

Všechny sbory mohou zvolit i další možnosti setkání… 

Témata (modlete se, jak Vás Duch sv. povede, toto jsou jen některé náměty): 

1. Naše česká a slovenská ECM jako celek: 

- Za novou superindentku Ivanu (moudrost a požehnání v její práci), 

- Za vliv ECM na společnost (ať posiluje pozitivní vnímání křesťanů a církve), 

- Za jednání našich komisí a pracovních skupin v ECM, ať jejich jednání vedou k úspěš-

ným misijním aktivitám (např. strategie práce s mládeží, s dětmi a rodinami, vedení bo-

hoslužeb a využívání liturgie, chval, spolupráce s ECM v zahraničí), 

- Za dopad našich aktivit se spřátelenými sbory v USA (kempy, misijní výjezdy do ČR a 

SR), 

- Za moudrost v dalším jednání ohledně sňatku osob stejného pohlaví a především za 

další možnou spolupráci se sbory v USA, 



- Ovoce z Noci kostelů – kéž sémě nezapadne, 

2. Farnost Protivín: 

- Za letní misijní aktivity (kempy, příměstské tábory), 

- Za další směřování SKP Pastelka v Protivíně, 

- Za nový šachový kroužek v Protivíně založený bratrem farářem Richardem, 

- Za moudrost v dalších misijních aktivitách (všechny sbory – přednášky, koncerty, bo-

hoslužby „na míru“ – např. pro mládež, maminky s dětmi…), 

- Za využití našich prostor tak, ať mohou přicházet noví lidé a dokážeme se dobře posta-

rat o nové členy našich sborů a jejich děti, 

- Za Veselku – ať je požehnáním pro mnohé, 

- Za manželské páry v církvi a jejich děti, 

- Za ty, kdo žijí sami, aby žili uprostřed nás, 

- Za naše kazatele Ríšu, Zdeňka, Hanku, Milušku, Evu i Petru. 

- Za ty, kdo se rozhodli či rozhodují studovat modul A (Marcelka, Jana a Eva), 

- Modleme se hlavně za „ty druhé“, tj. Protivín za Týn a Vimperk, Vimperk za Protivín a 

Týn, Týnští za Protivín a Vimperk. 

3. Ostatní sbory naší církve: 

Jenkovce 

Prosme 

- o Boží pokoj pre synov (Marek a Robert) sestry, ktorá v marci zomrela na covid. 

- za ekumenickú službu, ktorá v obci mnohým z dôvodu pandemických obmedzení chý-

ba 

Ďakujme 

- za dieťa, ktorým Pán požehnal manželstvo Kláry a Maťa z nášho zboru. 

                                                                                                      Jiří Bassano 

 



Mládež 

- Milý Bože, 

- prosíme Tě za mladou generaci. Prosíme za to, aby sis probudil nové hrdiny víry. Pro-

síme, abys nám pomohl bourat zdi, které mladé a starší oddělují. Pane, promlouvej k 

mladým na našich shromážděních, zapaluj srdce pro ztracené, způsob hlad po Tvém slo-

vě, probuď touhu po modlitbě. Prosíme za mladé v době pandemie a omezeného kontak-

tu s vrstevníky. Prosíme za letní akce, tábory a pobyty i za naši víkendovou konferenci v 

září v Mikulově. 

- Pane, věříme, že mezi mladými můžeš způsobit věci větší, než zač prosíme a než si 

umíme představit. Amen. 

                                                                                                           Milan Mrázek 

Michalovce 

Ďakujeme 

- za možnosti slúžíť cez internet. 

Modlíme sa 

- o múdrosť ako rozbehnúť zmysluplnú službu v zbore; 

- za nových ľudí, a možnosti zapojiť ich do spoločenstva; 

- za dlhodobo chorých a prosíme o uzdravenie a posilnenie ich samých, ale aj rodín, kto-

ré sa o nich starajú. 

Nech je Pán oslávený vo vypočutých modlitbách. 

                                                                                              Svetlana Komíves Francisti 

Partizánske 

Ďakujeme 

- za možnosť pomoci ľuďom v DSS, pomáha tam naša sestra Svetlanka. 

Prosíme 

- ak sa uvoľnia opatrenia, aby sme opäť zatúžili byť spoločne na aktivitách zboru, nabra-

li novú silu na reštart zborového života; 

- za br. Martina a sestru Svetlanku, aby im Pán požehnal v hľadaní nového zamestnania; 



- aby sme v týchto časoch, keď sme viac doma, nezostali ľahostajní k Božiemu slovu, 

ale i pomoci blížnym. 

                                                                                    Štefania Sklenarová 

Děti 

Děkujme 

- za to, že Bůh má pro každé dítě svůj plán, miluje ho a touží se mu dát poznat 

- za to, že děti přicházejí / jsou přiváděné do církve 

- za možnosti i výzvy dnešní doby – jít do hloubky evangelia, být přitažliví a nabízet 

přijetí 

Prosme 

- aby děti viděly okolo sebe víru v každodenní praxi života 

- aby děti osobně přijaly Krista, rostly ve víře a poznávání Boha, aby ho milovaly a byly 

ochotné nechat se jím vést 

- za ochranu pro děti a zvláštní duchovní setkávání se Stvořitelem nejen o blížících se 

prázdninách 

- aby se žádné ze sborových dětí neztratilo ve světě, ale mohlo v církvi zapouštět kořeny, 

sloužit a budovat sebe i druhé skrze svá obdarování, ovoce a moc Božího Ducha 

- aby další děti mohly přicházet do sborů, bylo jim tam dobře slouženo a mohly přivádět 

celé rodiny i nevěřící přátele 

                                                                                                  Pavel Wittner 

Sereď 

Ďakujme 

- za takmer 8 ročnú službu brata Pavleho Koceva (i jeho rodiny) v pozícii kazateľa zboru 

a do jeho ďalšieho života i služby vyprosujeme Božiu múdrosť i silu. 

Modlime sa 

- za nový reštart zborového života i duchovnú obnovu zboru po náročnom období spôso-

benom určitým napätím vo vzťahoch i zákazom verejných bohoslužieb, kvôli ktorým 

ostal zbor takmer 4 mesiace bez možnosti stretávania sa; 



- za múdrosť i silu pre dočasného kazateľa zboru Štefana Rendoša; aby sa mu podarilo 

nanovo rozbehnúť zborové aktivity, napriek pandemickým obmedzeniam a aby sa mu 

podarilo obnoviť narušenú dôveru u tých, ktorí možno zanevreli na zbor a tiež, aby zvlá-

dal túto službu aj popri iných povinnostiach (superintendent, kazateľ v BA); 

- za nového kazateľa, ktorý by mal nastúpiť do zboru od leta. 

                                                                                                                  Štefan Rendoš 

 


