ČERVENEC 2021 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
„Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí
lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí
vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v
nebesích.“ Mt 5, 14- 16

Přemýšlela jsem, o čem psát v tomto čísle Koruny víry. Vím, že naprostá většina zpráv se týká pustošení tornádem, a tak jsem zvažovala, že i toto zamyšlení bude věnováno tomuto tématu. Přesto jsem se rozhodla, že
ho opustím a vrátím se k tomu, co mne oslovilo, když jsem si úvod připravovala.
Možná jste zaznamenali, že jsme před několika dny mohli slavit slunovrat. Poslední roky toto datum připadá
na 22. června. Co se vlastně o slunovratu děje? Slunce vstupuje do znamení Raka a severní polokoule je natočená tak, že ji Slunce osvěcuje z největší části a jsme mu nejblíž. Máme nejdelší den a nejkratší noc. Země
obíhá kolem Slunce. Trvá jí to celý rok. Pomalu se Slunci přibližuje a pak zase vzdaluje. A v tom vidím určitou paralelu s naším chozením s Pánem. My si vlastně slunovratu hned nevšimneme. To, že se zkracuje nebo
prodlužuje den, zjistíme až po několika dnech nebo spíš týdnech. I my potřebujeme své světlo, své slunce v
našich životech. Potřebujeme, aby nám bylo blízko. My se potřebujeme Pánu přibližovat. On sám říká: „Já
jsem světlo světa; kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ J 8,12 Ani my si v
našem duchovním životě nemusíme zpočátku všimnout, že se Bohu vzdalujeme, že od něj odcházíme. Tento
proces přichází a většinou i probíhá velmi nenápadně. V tom tkví jeho velké nebezpečí. Než si toho stačíme
všimnout, můžeme být už hodně daleko. Dobrá zpráva je, že Ježíš o nás bude vždy stát a usilovat. On nás od
sebe nevyžene. Naopak stále čeká, že se vrátíme, nakloníme k němu. Zrovna tak naše přibližování se k němu
není jako vystřelení do vesmíru – země se zachvěje, kolem to zazáří a vyletí nad nebesa. Ne, Pán s každým
jedná individuálně a jedinečně. Každý, kdo se rozhodne ho následovat a přibližuje se mu ve svém životě
každý den, ten je proměňován k Božímu obrazu. Nestane se z něj světec den ze dne, není dokonalý, ale určitě
to světlo, jenž před ním svítí, ho ovlivňuje. Lidé to na něm vidí. Ta změna je patrná na jeho způsobu života.
Ostatní na něm vidí jeho dobré skutky, to světlo jde před lidmi a oni mohou pak vidět jeho dobré skutky a
vzdát slávu Otci v nebesích. Změna, která pramení ze srdce, když se změní lidská hříšná podstata v posvěcení, v život vedený Bohem, jeho Duchem a slovem, ta vede lidi k tomu, aby se ptali, co náš život naplňuje,
mění a činí radostným i pokojným. Proto: „Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ Jk 4,8
Přeji ti, sestro a bratře, aby ses k Bohu přibližoval, abys zažíval jeho blízkost i přítomnost. Aby ses zamiloval
do Pánovy blízkosti. Kéž je Boží světlo před tebou i mnou, aby ho lidé viděli a vzdali Otci v nebi slávu.
Krásné a požehnané léto.

Miluška

ZPRÁVY Z FARNOSTI
- V neděli 27. 6. po bohoslužbě, navazovala vzpomínková slavnost na bratra Václava Lamra
spojená s prezentací jeho tvorby. Děkujeme Marii Lamrové za přípravu výstavy nádherných
obrazů, svědectví a občerstvení. Díky však patří mnoha jiným, kteří se podíleli na hojnosti
dobrot a výborné atmosféře během celé slavnosti.
- Děkujeme všem, kteří přispěli na mimořádnou sbírku poslední neděli v červnu. Do farnosti
Mikulov jsme odeslali 15 000,- Kč. Věříme, že i tato částka pomůže některé rodině, postižené
nenadálou ničivou bouří. Jistě patří díky i těm, kteří přispěli individuálně mimo tuto sbírku.

- sestra Miluška končí svou službu v SKP Pastelka. Mimo jiné mnoho let dobrovolně sloužila
úklidem modlitebny a příslušenství. Nyní by ráda předala tuto službu dále, proto staršovstvo
žádá členy sboru, zda by se našli dobrovolníci, kteří by se úklidu ujali. Výzva patří samozřejmě
mladším členům, kteří by se mohli do úklidu zapojit. Ideální by bylo střídání, tak, aby služba
úklidu vyšla na jednoho dobrovolníka jednou měsíčně. Jsou sbory, kde dobrovolníci
„vymřeli“ a sbor si úklidy platí. Doufáme, že tak špatně na tom ještě nejsme 😊.
- bouře také řádila v Protivíně a porazila jediný krásný ořech na zahradě, ten padnul na dětské
hřiště, které zdemoloval. Vyřizujeme škody s pojišťovnou.
- o prázdninách budou omezeny některé aktivity sborů farnosti. Vedoucí sborů budou své
členy informovat.
- Vimperk navštíví v červenci tým z USA a povedou opět baseball-camp s vyučováním
angličtiny.
- v Týně je objednán statik, aby zjistil stav bytu. Jeho posudek je důležitý pro další postup
s opravami objektu.
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
3. 7. Nováková H.
12. 7. Novák R.
19. 7. Novák R.
26. 7. Novák R.
Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00h (přes prázdniny každou druhou neděli)
Vimperk každou neděli od 9.30h kromě (Neužil Zdeněk)

Seznam k modlitbám
Myanmar
Dne 15. června 2021 poslal superintendent litevské UMC Remigijus Matulaitis kolegům superintendentům v Evropě tento dopis:
Milí přátelé,
dostal jsem strašnou zprávu od mého přítele v Myanmaru. Píše nejen o situaci ohledně covidu, ale také o zlém režimu v zemi, kde
lidé utíkají z domovů. Dvacet tisíc jich bylo přemístěno ve státě Chin, kde režim dělá nájezdy na civilisty. Země směřuje k občanské
válce. Nejhorší je, že uprostřed pandemie vojsko cílí na křesťanské budovy; lidé utíkají do lesů.
Prosím modlete se za rodinu mého přítele, za církev a za Myanmar.
Sestra superintendentka Ivana Procházková nás vyzývá, abychom ve svých modlitbách pamatovali na země, o kterých víme, že jsou
v nich křesťané pronásledovaní. O některých místech to ani nevíme.
Jana Křížová
Mikulov
Část mikulovské farnosti byla postižena bouří s kroupami, která provázela tornádo na jižní Moravě. Modlíme se a
pomáháme. Metodisté v našem partnerském distriktu v Tennessee, USA udělali sbírku pro postižené. U nich jsou
tornáda poměrně obvyklá. Děkujeme a modlíme se za to, aby tento výraz sounáležitosti posílil naše přátelské vztahy.
Jana Křížová
Jihlava
Modlete se za hladký průběh změny kazatele. V červnu končí Filip Gärtner administrování a novým kazatelem se stává
Jaromír Andrýsek. Modlíme se za oba muže a jejich nové působení.
Jolana Kružíková

