KVĚTEN 2020 zpravodaj farnosti Protivín

KORUNA VÍR
Y
Mírová 171, 398 11 Protivín

farní úřad tel.: 775 941 105; 737 540 022;
FB :ecm protivin; www: umc.cz; email: protivin@umc.cz
Milé sestry, bratři a přátelé,
již delší čas mám na srdci vydávat takový stručný informačník
pro sbory naší farnosti. Naši starší mne povzbuzovali v této myšlence, ale více faktorů mi stále bránilo
přání realizovat. Nuže, až malý rarach koronavirus mě přinutil využít čas izolace a navštívit vás i
touto cestou. Rád bych, abychom nezapomněli na tyto dny a každý den se utvrzovali ve víře. Přeji si,
aby nám skutečnost, kdo v Kristu jsme, připomínal i název tohoto občasníku, který si dovoluji nazvat
„KORUNA VÍRY“. V době panikaření je třeba si uvědomit, že existuje virus silnější než jakýkoli
jiný- je to virus víry, který nám byl darován nebeským Otcem. A jestliže s tímto i zemřeme, potom se
proměňuje v KORUNU ŽIVOTA. Navazuji tím na poslední kázání - necouvnout, nejít zpět, držet to,
k čemu jsme již dospěli, a pevně věřit slovu Pána Ježíše Krista: Vrátím se brzo! Drž pevně,
co máš, aby ti nikdo nevzal tvou korunu.
Zj 3,11
Doufám, že vám informace budou užitečné a snad i někdo využijete prostor ke sdílení o vašem
vítězném životě a poinformujete ostatní o vašem běhu víry. Uvítáme i jiné informace, předměty k
modlitbám, nápady, návrhy apod. =RN=
ZPRÁVY Z FARNOSTI
- Dne 17. 5. se koná Farní konference, konference bude opět volit do výborů a staršovstva.
Příště uvedeme výsledky voleb a případné změny.
- Karanténní omezení se uvolňuje, sbory se nyní již mohou scházet v plném počtu, od června
se opět začnou scházet domácí skupinky a konat biblické hodiny. Ovšem, chcete-li dříve, je to
možné po domluvě.
- 12. června se opět koná Noc kostelů. Na tuto akci se připravuje i naše farnost. Všechny naše
sbory (Týn, Vimperk, Protivín) budou tento den mít otevřené dveře pro návštěvníky s
připraveným programem. Chcete-li organizátorům pomoci, přihlaste se u svých vedoucích
sborů.
- Basebalové příměstské tábory v Protivíně a ve Vimperku jsou zrušeny z důvodu pandemie
Covid 19. Náhradní činnost: Protivín - kuchařský tábor v režii Pastelky, Vimperk – sportovní
akce pro děti.
- Letní tábor pod Pouští: pořádá náš sbor Týn n/Vltavou 22.-31.8.
- Náhradní termíny sbírek z RO vyhlášeny na dny: letniční sbírka Misijní fond 31. 5. 2020,
sbírka na diakonii 21. 6. 2020
- Oblastní konference: 29. 5. - 30. 5. 2020
- Výroční konference: 2. – 4. 10. 2020, sobota - 100 let výročí ECM, zvány 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 KVĚTNU SLAVÍ
1. 5. Svojše Stanislav
1. 5. Plívová Veronika
2. 5. Hanzalová Jarka
6. 5. Kudličková Bohumila
7. 5. Perman Vladimír
12. 5. Rojíková Jana
15.5. Nováková Hana
17. 5. Hanzalová Markéta
BLAHOPŘEJEME, jsme rádi, že jste s
námi!
ZAMYŠLENÍ
Kde jsou naše priority, tam bude i náš čas.
Z těchto důvodů Pán Ježíš nikdy neměl nedostatek času. Dobře znal své poslání. Ve
chvílích o samotě s Otcem prohluboval svou duchovní vnímavost a protože věděl, kteří
lidé budou pokračovat v jeho poslání poté, co vystoupí do nebe, nikdy mu nebylo zatěžko
říci jasné NE pozváním a požadavkům, které by nám lidem připadaly dobré a přijatelné…
Úspěch mi může stoupnout do hlavy, pokud nebudu pamatovat na to, že dílo dovádí do
zdárného konce Bůh, že on v něm může pokračovat i bez mé pomoci a že ho bude
schopen konat i jinými prostředky, kdykoli se mu zachce vynechat mě.
Ch. Spurgeon

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Protivín každou neděli od 9.00 hodin
Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00 kromě 1. neděle v měsíci (účast v Protivíně)
Vimperk každou neděli od 9.30 kromě 1. neděle v měsíci (účast v Protivíně)
MODLITBY KVĚTEN ECM – slovenská i česká oblast
17. – 23. 5.
Dolný Kubín (Patrik Hipp, kazateľ)
Jihlava (Milan Mrázek, kazatel)
24. – 30. 5.
Pezinok Luboš Tagaj, kazateľ
Česká obl.konf. bude zasedat 29. a 30. 5. v Praze. (Petr Konopík, oblastní vedoucí laiků)
Zájemcům, přímluvcům kazatel poskytne seznam s konkrétními předměty k modlitbám uvedených
sborů. Měsíční seznam může kazatel poslat i na vaší e-mailovou adresu.

