DUBEN 2021 zpravodaj farnosti Protivín

KORUNAVÍRY



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

Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná
zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro
všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží
slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu
Ježíši.
(Řím. 3, 21)
Milé sestry a bratři, zdravím všechny pozdravem Vzkříšeného: pokoj vám!
Začínám úvodníčkem ještě plný dojmů z prožitých svátků. Však byl to
mimořádný čas přemýšlet o věčném Božím Synu. O jeho zápase a těžkém, tesklivém a
hrozném boji se smrtí a peklem, kterým - pod břemenem našich hříchů, v krvavém
potu, Ježíš prošel. Uvědomuji si, že On se nezdráhal pít za nás hořký kalich utrpení.
Ne, On prokázal svou lásku k nám, až do vypuštění své duše. Přišel, aby hledal a spasil,
a nakonec se dal mučit a zabít, aby nás přesvědčil, že mu jde o druhé. Abychom si to
nepletli my, kteří hledíme, jak bychom se měli sami dobře. Opravdu je to vážná věc a
děkuji ti Pane, za čas milosti, za svátky Velikonoc, kdy jsem si směl nově uvědomit, že
jsi zemřel i za mne na kříži a že tvá krev mě může vždy očistit od vší poskvrny
sobeckého srdce. Chci tě následovat můj milovaný Pane a znova se vzepřít hříchu a
přinést ti oběť vlastního života. K tomu ovšem potřebuji a prosím, dej mi sílu, odvahu
i prostou a pokornou mysl. Za tak velikou milost, buď Kristu chvála, čest a sláva na
věky.
Milí Boží, ať je naší největší radostí myslet na Krista a naší touhou růst v jeho
lásce.
Jaro, naplněné mízou života, ať je nám toho skvělým příkladem.
S modlitbou váš kazatel farnosti Richard

Z FARNOSTI
- Velikonoční neděli jsme opět otevřeli modlitebny ke slavení nedělních bohoslužeb. Příchozí prosíme o
zachování pravidel tj. roušky, rozestupy, dezinfekce. Rodiny smí sedět spolu v lavicích bez rozestupů.
Když se nás sejde více, je možné se rozdělit do několika místností. Zároveň rušíme on-line úterky
k modlitbám od 19.00 h. Ovšem, kdo by rád i nadále využíval místnost k modlitbám, vstup je stále

umožněn, jen nebude řízen kazatelem. Modlitebníci se sami musí domluvit na vedení.
- Kazatelé, pastoři a pracovníci církve obdrželi balíčky se samotesty na covid a každý týden se
testují;výsledky zasíláme do Prahy. V naší farnosti jsou všichni zaměstnanci negativní na covid, ovšem
s pozitivním pohledem do budoucnosti.:)
- Většina z nás ví o tom, že nás opustil velmi milý soused Jiří Plíva starší. Jsme vděční, že jsme jej mohli
poznat a pozůstalou rodinu chceme dále nést na modlitbách.
- Velikonoční sbírka vyhlášená RO se mimořádně konala formou zasílání příspěvků přímo na účet
DiECM. Diakonie děkuje všem, kteří jste poslali či předali své dary; do této sbírky je možné přispět do18.
4. na účet Diakonie 2600654920/2010 s VS 41109.
- Kazatelé farnosti se účastní již třetího školení k programu Teams a O365, to je jiná platforma, než
ZOOM, kde se scházíme k modlitbám, obohacená o spoustu jiných možností. Také jsme se účastnili jednu
sobotu školení na audio-video nahrávací programy s editací a střihem. Školení vedl lektor Dan Zeman
pracovník TWR.
- Oblastní konference dne 24. 4. se bude konat dle aktuální situace kombinací prezenčně a on-line.
- Naše Farní konference ve středu 21. 4. od 16.00 – prosím o dodání zpráv a díky těm, kteří již zprávu
poslali.
- Mária Kunstová z Třeboně zve na letošní pobyt na Poušti, přílohou posílám její pozvánku.
- 21. května 2021 proběhne slavnostní bohoslužba s účastí hostů z ekumény – rozloučení s bývalým
bratrem superintendentem Petrem Procházkou a uvedení do úřadu sestry superintendentky Ivany
Procházkové.
- Výroční konference 2021 a oslavy 100+1 let církve. Oslavy sta let církve se z náhradního termínu 22.
května 2021 přesouvají na podzim 2021 a budou součástí průběhu Výroční konference, tak jak bylo
původně plánováno v loňském podzimu. Výroční konference se uskuteční ve dnech 4. – 7. listopadu v
Praze Ječné, oslava sta let církve se uskuteční tamtéž v sobotu 6. listopadu.
- V září 2021 plánuje Institut vzdělávání znovu otevřít Studijní kurz pro laiky - modul A.
Z naší farnosti měly zájem o studium Modulu tři sestry. Přejeme jim, aby v rozhodnutí zůstaly pevné a šly
„do toho“. Po ukončení studia mohou získat povolení ke kázání. Jsem vděčný za tyto sestry, ale zároveň
se ptám: kde jsou muži, bratři? Genderově nám to nějak nehraje .
- Na druhou stranu jsem vděčný za nové duše, které se objevily ve sboru v Týně; je ohromně povzbuzující
vidět znovuzrozené Boží děti, nadšené pro Ježíše. Prosíme o modlitby za ně, aby je ten Zlý nesvedl na
cestu odpadnutí. Také v Protivíně přišla jedna rodinka, která by ráda nalezla u nás duchovní domov. Jak
jim pomůžeme zakotvit, je otázka pro nás všechny.
- V další příloze je také seznam k modlitbám naší i Slovenské oblasti na měsíc duben.

NAROZENINY V DUBNU SLAVÍ
* 2. 4. Šváb Miroslav 
*16. 4. Šálková Marie 
*23. 4. Kutlaková Vendulka
*27. 4. Klimešová Lucie 
*29. 4. Šálek Martin 



Velká gratulace všem oslavencům!!! Ať jste požehnaní a požehnáním!!! Zdraví a silní, věrní a plní lásky.
Na požádání je možné individuálně vysluhovat památku VEČEŘE PÁNĚ, požádat o návštěvu
pastora, modlitby či jinou pomoc.

BOHOSLUŽBY
Protivín každou neděli od 9.00 hod.
Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00h kromě 1. neděle v měsíci (účast v Protivíně vítaná)
(slouží kazatelé po dohodě); Vimperk každou neděli od 9.30 h.

Každý dárce, který přispívá na běžný účet farnosti, může požádat o potvrzení o daru církvi
pro svého zaměstnavatele ke snížení daně za rok 2020. Staršovstvo tímto všem děkuje za
jejich podporu a štědrost. Věříme, že Hospodin bohatě odplatí všem, kteří mají na srdci
službu v našem kraji. Modlíme se, aby všechny příspěvky byly opravdu dobře a pečlivě
využity.

