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 Hospodine, dej mi poznat svoje cesty, vyuč mě svým stezkám. 

Uváděj mě do své pravdy, vyučuj mě, vždyť jsi můj Bůh, má spása. Po 

celý den očekávám na tebe                       Ž  25, 4-5 

 

                 Milé sestry a bratři, pokoj vám! 
 
                Zdravím vás ve jménu toho, v jehož rukou jsou naše dny a roky. Ano, zvláště 
na začátku tohoto roku je třeba si znovu uvědomit a vyznat, že v jeho rukou je nejen 
celý, velký svět, ale i náš malý život. Když jsem hleděl poslední den v roce, v mrazivé 
noci, před půlnocí na noční oblohu s trůnícím měsícem a miliony hvězd, chválil jsem 
Boha, jak je velký a mocný. Vesmíru dal řád, hvězdám vyměřil místo a přece i nás má 
ve své péči. Se žalmistou mohu vyznat, že nejdeme vstříc neznámé budoucnosti. Vždyť 
On je před námi a jeho milosrdenství také. Přeci jenom si klademe otázky: Tak jaký 
bude? Lepší..? Nebo horší..? Možná nám Hospodin chystá dobré dny- pak prosím- 
abych byl za každý takový den vděčný; ale je možné, že jsou pro nás také připraveny  
těžké dny a pak je třeba, abychom od Pána vyprosili sílu, abychom je dokázali přijímat 
trpělivě. Možná přijdou takové chvíle, milý bratře a vzácná sestro, kdy budeš stát 
bezradně, pak věř, že On stojí blízko tebe a dá ti světlo abys viděl alespoň na krok 
kupředu. Nepodlehni strachům a neklesej na mysli, ať se děje co se děje; pamatuj, že 
jsi Boží dítě, patříš vždycky mezi lidi naděje. Hleď na toho, kterého nám Otec daroval a 
v něm dokonalou lásku. Přijímej jí každý den v roce, nechej se jí naplnit, otevří jí celé 
srdce a celý život a ona bude vítězit v tobě nad špatnými myšlenkami, zlými sklony i 
chatrnou povahou. Pod tou nádhernou mrazivou noční, silvestrovskou oblohou 
poznávám svou maličkost, stojím zde obnažen, bez okrasy a krapet se chvěji. Nevím, 
zda je to zimou anebo očekáváním...? 

           Smiluj se nad námi, Pane. Věřím, že nás neopustíš a že budeme skryti ve tvé 
nepomíjející lásce v čase i věčnosti.                  
 
                                                                        S modlitbou váš kazatel farnosti Richard 

mailto:protivin@umc.cz


 
Z FARNOSTI  
 

- Děkujeme všem, kteří  si zakoupili Denní čtení (Ranní chvilky) na nový rok. K dispozici je 

stále několik výtisků a byla by škoda, kdyby zůstaly ve skladu. Prosím tedy ty, kteří tuto 

publikaci kupují, ale poslední čas se neúčastnili bohoslužeb, aby nezapomněli a počítali s 

vyzvednutím. Když napíšete krátkou zprávu, že máte o knížku zájem, bude to vůbec nejlepší:). 

- Nedělní bohoslužby se až do odvolání stále nekonají.  

- 29. 12. jsem se mohl účastnit zoomového setkání se vzpomínkami a poděkováním za život 

Václava Lamra, které po domluvě s Maruškou Lamrovou uspořádal Michal Krchňák. Mohl jsem 

po letech vidět mnoho známých "bojovníků" za pravdu Boží a slyšet i jejich svědectví, zážitky s 

Václavem, mnohdy opravdu vzrušující. Čest jeho památce! Marušce vyprošujeme sílu a pokoj do 

dalších dnů. 

- ČLENOVÉ FARNOSTI DOSTALI POZVÁNÍ Z PRAHY-přijměte prosím pozvání  od 

bratra biskupa Streiffa k účasti na slavnostní bohoslužbě u příležitosti  pověření farářky Ivany 

Procházkové, Th.D. úřadem superintendenta a rozloučení se stávajícím superintendentem Mgr. 

Petrem Procházkou. Originál pozvání je v příloze-otevřete. 

- V další příloze je také seznam k modlitbám naší i Slovenské oblasti na měsíc leden. 

 
NAROZENINY V LEDNU SLAVÍ 
* 2. 1.   Lucie Vlasáková  (Švábová - není už členem našeho sboru, ale je naše: )      
* 24. 1. Iveta Rodová    
* 24. 1. Pavel Sobkovič  
 

Velká gratulace všem oslavencům!!! Ať jste požehnaní a požehnáním!!! 
 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY - DO ODVOLÁNÍ SE NEKONAJÍ 
Kazatel se pokusí kázání nahrávat a zasílat členům farnosti, požádal jsem i 
bratra Zdeňka Neužila, aby rozesílal odkaz na svá kázání členům Protivína a 
Týna. Další kázání pravidelně zveřejňují naši kazatelé na stránkách církve 
http://umc.cz  
 
Na požádání je možné individuálně vysluhovat památku VEČEŘE PÁNĚ. 
 
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.           (do odvolání se neslouží) 
 

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. 

http://umc.cz/


 
 
 

 

 

 


