
KVĚTEN 2021 zpravodaj farnosti Protivín

K O R U N A V Í R 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
číslo účtu farnosti: 601609874/ 0600           

Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já zachovám tebe v hodině
zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele
země.  Přijdu brzy.  Drž se toho, co máš, aby ti  nikdo nevzal  vítěznou
korunu.   Zj. 3,11

      Pokoj tobě, drahý bratře a milá sestro, v Kristu Ježíši-našem Pánu!

        Začíná nový měsíc a tak přicházím s novými informacemi, které snad budou
užitečné  i  pro  tebe.  Předně  ovšem  chci  připomenout,  jak  je  důležité  zůstávat
věrnými, trpělivými a vytrvalými v Kristu, v postavení, kde nás postavil a pověřil
určitým úkolem nebo službou. Možná si myslíš,  že tebe se to netýká, že nemáš
žádnou službu ani  úkol,  ale  to je  omyl.  Každý křesťan,  je  údem Kristova těla a
každý  jednotlivý  úd-orgán,  má specifickou službu v  tomto těle-církvi.  Takže je
dobré se zamyslet a ptát se : kde je moje úloha, Pane? Nezanedbávám něco čím jsi
mne pověřil? Kde je mé srdce? Jak zachovávám tvé slovo v době zkoušek? Přátelé,
křesťané mají  různé dary, schopnosti,  zkušenosti  a  jsou různě vyzrálí.  Bůh nás
nechce  mít  všechny  stejné,  ale  očekává,  že  mu  svými  dary  budeme  vytrvale
sloužit.  Filadelfští  jsou chváleni za snahu poslouchat (3,8);  mají  se pevně držet
své  víry.  Možná  jsi  uvěřil  teprve  nedávno  a  připadáš  si  slabý  a  malověrný.  Ke
službě Kristu použij i to málo co máš, a dostane se ti od něho pochvaly.
Drahá sestro a vzácný bratře, drž aktivně, to co máš- žij to dnes! Nenech si vzít
korunu víry, korunu vítěze. 

Tvůj bratr v Kristu a kazatel farnosti Richard

  Z FARNOSTI 
-  Díky  našemu  Pánu,  můžeme  pokračovat  v  bohoslužbách  každou  neděli,  památku  Večeře  Páně
vysluhujeme ve všech sborech farnosti. Těší nás poměrně vysoká účast na bohoslužbách i v podmínkách
přísných vládních opatření. Doufáme, že se vše brzy vrátí k normálu.
- Naše Farní  konference ve středu 21.  4.  se konala pod vedením sestry Ivany Procházkové, přítomní
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odsouhlasili téměř všechny zprávy. Zjištěné nedostatky byly zaprotokolovány a staršovstvo se postará o
nápravu. Děkujeme všem, kteří se konference účastnili, jak na živo - tak online.
- Kazatelé a delegátka se účastnili Oblastní konference v Praze 24. 4. Jednání se konalo v sále velké
modlitebny v Ječné ul. a bylo přenášeno online nepřítomným členům. Naše delegátka Eva seznámí tento
měsíc postupně naše sbory s podstatnými výstupy OK takto: 2. 5. Vimperk; 9. 5. Protivín; 16. 5. Týn
n.Vltavou; poprosil jsem při té příležitosti Evu též o službu slova. Sestře bylo FK uděleno povolení ke
kázání.
- NOC KOSTELŮ – proběhne v pátek 28. 5. Sbor v Týně nad Vltavou chystá program pro veřejnost:
antikvariát (knihy za pětku, opekání buřtů a od 19. hod. koncert Mirka Baldrycha s Baldabendem), určitě
se přijďte podívat a pozvěte i své přátele.
- V Týně také připravujeme otevřít pro nové zájemce kurz „Základy křesťanství“ – nyní hledáme formu a
termíny schůzek. Nezbytné je také připravit pracovníky s dětmi pro nedělní besídky. Prosíme o modlitby.
- 21. května 2021 proběhne slavnostní bohoslužba – rozloučení s bývalým  superintendentem Petrem
Procházkou a uvedení do úřadu superintendentky Ivany Procházkové.
- 25. 5. Schůze kazatelů – Praha, Ječná
- V další  příloze je  také seznam k modlitbám naší  i  Slovenské oblasti  na  měsíc  květen.  Doporučuji
podívat se a nechat inspirovat k modlitbám našich sborů česko- slovenské oblasti, některé nám mohou
pomoci  definovat  naše  vlastní  potřeby.   Komise  pro  evangelizaci  a  její  předseda  Ctirad  Hrubý
připravili modlitební štafetu – blíže vše vysvětluje na poslední straně rozpisu.

NAROZENINY V KVĚTNU SLAVÍ

* 1. 5. Plívová Veronika 
* 1. 5. Svojše Stanislav 

* 2. 5. Hanzalová Jarka 

* 6. 5. Kudličková Bohumila

* 7. 5. Perman Miroslav 

* 12. 5. Rojíková Jana  
* 15. 5. Nováková Hana   

* 17. 5. Hanzalová Markéta 

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 
Vimperk každou neděli od 9.30 h.         

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ ONLINE : ÚTERÝ OD 19.00 + VIMPERK ČTVRTEK OD 19.00 
https://jsezau.whereby.com/church-umc-vimperk 

Na našem transparentním účtu  přibývají dárci a to je velmi povzbudivé pro naši službu. Děkujeme
všem, kterým naše práce není lhostejná a podporují pravidelnými příspěvky činnost farnosti :) :) :)

Velká gratulace všem oslavencům!!! 
Ať jste požehnaní a požehnáním!!! 
Zdraví a silní, věrní a plní lásky.




