ČERVENEC 2020 zpravodaj farnosti Protivín

KORUNA VÍRY
Mírová 171, 398 11 Protivín
farní úřad tel.: 775 941 105; 737 540 022;
FB : ecm protivin; www: umc.cz; email: protivin@umc.cz
číslo účtu farnosti: 601609874/ 0600
Drahé sestry, drazí bratři a přátelé,
dnes, neboť dvě stránky jsou plné zpráv, vás chci jen pozdravit
pozdravením našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista: „Pokoj vám.“ Zároveň i popřát krásný čas
v době prázdnin a dovolených. Užijte si léto plnými doušky, naberte sil a nezapomeňte si do kufříku
na cesty přibalit toho nejlepšího Průvodce či Mapu, tedy Bibli, Slovo Boží, který vám chce být
pomocí nejen když se na cestách ztrácíte či zabloudíte. Chce vám být radou, povzbuzením i posilou:
ráno, v poledne i večer. Tak šťastnou cestu. A nezapomeňte na nás v přímluvách a modlitbách, neboť
bez nich se neobejdeme ani v čase odpočívání. V Kristově lásce Richard Novák, kazatel farnosti
ZPRÁVY Z FARNOSTI
- 12. června v pátek se celá naše farnost zapojila do „Noci kostelů“. Všechny naše sbory (Týn,
Vimperk, Protivín) měly tento den „pohotovost“ a díky obětavé práci služebníků tak mohli
návštěvníci vstoupit do prostor, které jim do teď byly i neznámé. Každý sbor měl připravený
program. Největší „úspěch“ zaznamenali v Týně (asi 17 návštěvníků), kde výstavu kreseb P.
Bosmana doprovázely písně kapely „Klimešáci“, občerstvení aj. Nejmenší návštěvnost jsme
zaznamenali v Protivíně (1 duše), což stojí za úvahu. Program zde byl skvěle připraven i
oznámen, nicméně nezájem nás bolí. Vimperk zaznamenal 3 hosty. Takže díky všem, kteří „do
toho“ šli a menší letošní návštěvnost je do budoucna neodradí. Akce pro slávu Pána Ježíše nás
spojují a ještě více aktivizují. Pracujme, dokud je den. Vždyť přichází noc, kdy žádný nebude
moci dělati, jak praví Kristus.
- V neděli 14. 6. protivínský sbor navštívili třeboňští metodisté. Kázáním posloužil br. Petr
Jasanský a svou premiéru za kazatelnou zvládl se ctí. Celá skupina přijala pozvání na oběd.
Díky patří manželce Hance za skvělé jídlo, které hostům připravila. Odpoledne Petr posloužil
ještě v Týně.
- Děkujeme všem, kteří přispěli na mimořádné sbírky (pomoc Michiganu do USA a Diakonie
ECM ČR), které v červnu proběhly. Věříme, že je požehnané dávat a přispívat. Ne z donucení,
ale opravdu s otevřeným srdcem a radostnou myslí.
PŘIPRAVUJEME
- V pondělí 5. 7. je svátek M. J. HUSA. V Týně n. Vlt. posloužíme netradiční bohoslužbou pod
širým nebem s připomenutím myšlenek z kázání tohoto Božího svědka. Týnští pojali akci jako
evangelizační příležitost, podařilo se domluvit zapůjčení otáčivého hlediště divadla namístě
bývalého hradiště. Budeme rádi za účast našich členů, takže zveme: přijďte podpořit místní
sbor a udělejte si užitečné sváteční odpoledne v Týně. Začínáme ve 13.00 hodin. Bližší
informace rádi sdělíme a prosíme o modlitební podporu.
- Stále běží výstava humorných kreseb br. Bosmana v týnské Husově kapli. Protože bychom
rádi využili zapůjčení panelů, připravujeme expozici i v protivínském sboru. Ta by měla začít
v srpnu a skončit v sobotu 29. 8. na Městské slavnosti Protivínské. Protože výstava nebude
ke shlédnutí každý den, ale v rozvrhu dle možností služebníků dobrovolníků (počítáme tři dny

v týdnu na 2 hodiny), uvítáme vaši nabídku pomoci. Víte-li už dnes, že byste rádi věnovali
dozoru nad výstavou svůj čas, prosím, dejte vědět kazateli.
ZE STARŠOVSTVA (17. 6. jenž se konalo tentokrát v Týně n. Vlt.)
- Letní tábor pod Pouští pořádá náš sbor Týn n/Vltavou ve spolupráci s místním DDM ve dnech
22.-31.8., příspěvek 3500,- z grantu OU Protivín na zakoupení triček dětem. Vede Lenka
Šindelářová. Kéž ji Hospodin dá moudrost, jak vést mladé k dobrému učení Kristovu.
- Staršovstvo rozhodlo o pravidelném měsíčním příspěvku 200Kč redakci časopisu Život Víry
na její provoz. Vimperští se připojili a budou od července posílat příspěvek 100 Kč měsíčně.
- Byla domluvena případná podpora a pomoc sestře Jarce Hanzalové. Je třeba vyřešit osobní
právní záležitosti Jarky. Staršovstvo dalo svůj předběžný souhlas k přidělení bytu J. Hanzalové
(pokud vše dobře půjde a za určitých podmínek).
- Vimperští odeslali 100 ks roušek do USA a nadále v prostorách sborového domu probíhají
stavební úpravy. Baseballového campu se zde zúčastní 3 služebníci a asi 20 dětí. Žel, ani zde
nechodí do sboru děti, a tak se momentálně nekonají nedělní besídky.
KŘTY A PŘIJÍMÁNÍ DO CÍRKVE
Radostná událost nás čekala v pátek 26. 6. U Neužilů na zahradě mohl kazatel br. Novák pokřtít
ponořením tři jejich děti (ty dospělejší mi odpustí😊), ze strany sboru svědčila Eva Piherová.
Následnou neděli po kázání byly všichni uvedeni do členství ECM. K Nele, Petře, Vítkovi se
přidala Mariannka Stránská. Všichni své vyznání víry a slib věrnosti Kristu i sboru, potvrdily
přijímáním sv. večeře Páně. Sbor zároveň nově přijatým slíbil svou podporu a pomoc v dalších
krocích ve víře i službě. Kéž dá Hospodin těmto Božím dětem sílu a moudrost v jejich dalším
křesťanském životě. Vítejte mezi námi!
NAROZENINY V ČERVENCI SLAVÍ
*1. 7. Stránský Metík
*6. 7. Hečková Ester
*31. 7. Šípek Petr
BLAHOPŘEJEME, máme radost, že jste s námi!
Užijte si prázdniny !!!!

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Protivín každou neděli od 9.00 hod
5. 7. Novák R.
12. 7. Šálková M.
19. 7. Novák R.
26. 7. Šálková M.
Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00h kromě 1. neděle v měsíci (účast v Protivíně)
(slouží kazatelé po dohodě)
Vimperk každou neděli od 9.30h kromě 1. neděle v měsíci (účast v Protivíně)
(Neužil Zdeněk)

Seznam akcí k modlitbám, červenec a srpen 2020
5. – 11. 7. Poušť u Bechyně, kurs pro rodiny s dětmi; Vimperk, baseballový kemp bez Američanů (6. – 10. 7.);
Tachov, setkání mládežníků a mladých dospělých na téma Shakespearovy hry Romeo a Julie (11. 7.)
12. – 18. 7. Poušť u Bechyně, kurs pražských sborů; Brno, prázdninová biblická škola pro děti
19. – 25. 7.Poušť u Bechyně, kurs pro mládež; Tachov, letní biblická škola v přírodě, Trhanov (cca 100 lidí ze všech možných
církví, různého věku (18. – 24. 7.); Plzeň Lochotín, příměstský tábor pro děti u Seneckého rybníka (Kvítek, 20. – 24. 7.)
Za naši farnost prosíme za nemocné: Vendulku Kutlakovou, Vaška Bečváře, Jarušku Hanzalovou. Brzké uzdravení!!!

