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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 

 

        Stojíme na prahu nového roku. Každý sám za sebe. V některých z nás ještě 
rezonuje slavnostní  nálada Vánoc, někomu tyto sváteční chvíle prošly jako každý 
jiný všední den. Někdo do nového roku vstupuje s nějakým předsevzetím, s 
odhodláním něco změnit, něčeho zanechat, něčemu se věnovat víc. Každý jsme 
jiný, každý to můžeme prožívat jinak. Před svátky jsem prodělala covid. Ztratila 
jsem čich i chuť a odrazilo se to na mém nechutenství. Rozlišovala jsem jen 
základní chutě – sladké, slané, hořké, kyselé. Nic víc. Přišlo mi to jako duchovní 
život. Pokud něco v duchovním životě nefunguje, jak má, něco nám chybí, něčeho 
se nám nedostává nebo to sami zanedbáváme, pak naše učednictví, chození s 
Pánem a následování je dost jalové. Není z toho požitek, rozhodně ne ten pravý. 
Stane se to jen nějakou nutností k přežití, kdy se nutnost pomalu změní v 
nudnost. Jak málo chybí. Opravdu málo, stejně jako v těchto dvou slovech. Stačí 
vyměnit jedno písmenko a slova, činy, naše víra dostane zcela jiný význam a 
rozměr. Musela jsem čich trénovat, přivonět si několikrát za den k parfému, kusu 
uzeného nebo ovoce. Stejně to tak je s naším duchovním životem. Můžeme se 
zpomalit, dokonce i zastavit a vrátit někam zpět, ale pokud půjdeme postupnými 
kroky, urazíme zase další kus cesty. Naše cesta má směřovat k výšinám. Ne k 
citovému nebo emocionálnímu zážitku, ale k věčnosti. My jsme jen lidé. 
Chybující, omylní, nestálí, ale jako Boží lid jsme vyvolení. Naším Bohem nejsou 
naše touhy, náš chtíč, naše jáství nebo důležitost. Naším Bohem je ten,  který 
převyšuje všechny poklady světa, všechno bohatství a stvoření. A nejen že je tak 
velký, on je dokonce věrný. V Tm 2,13 čteme: „Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, 
neboť nemůže zapřít sám sebe.“ My jsme možná vrtkaví, možná vtomto roce 
budeme pochybovat, bojovat, klást si otázky, na některé dokonce nenajdeme ani 
opdověď. Jistě přidjou také okamžiky, kdy se nám bude dařit, budeme prožívat 
radost, vděčnost, lásku, přijetí, porozumění. To bychom si jistě všichni přáli. A je 
to dobře. Nevíme, co nám rok přinese, jaká překvapení a v jaké podobě na nás 
čekají, ale jedním si můžeme být za všech okolností jistí. Bůh je věrný. On hledí 
na člověka, na jeho srdce i cesty. Pán je průvodcem, který zná cestu a vidí cíl. On 
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nám připravil příbytky v nebeském království. Tam spějme, směřujme a tam se 
těšme. Jeho Slovo kéž se stane svící naším nohám a pamatujme, že ve svém 
milosrdenství nám dává čas ke spáse, „má s námi trpělivost, neboť si nepřeje, aby 
někdo zahynul.“ (2 Pt, 3,9) Přeji každému z nás, abychom v tom nadcházejícím 
roce neztráceli víru, naději ani lásku. Upřeme své zraky k Bohu Otci a svěřme se 
mu do péče. Není lepšího pečovatele, utěšitele a zastánce.  

                                                                                                                             Miluše Šálková 

                                  (sestra Miluška je členem staršovstva a ředitelka SKP Pastelka)  

ZPRÁVY Z  FARNOSTI  - Ze staršovstva 14. 12.  

- Staršovstvo se zabývalo aktuální potřebou dovozů a odvozů seniorů v neděli; prosíme ty, kteří mají 
možnost posloužit tímto našim seniorům, aby dali vědět. Toto je velmi potřebná služba, která vyžaduje 
tvůj čas a otevřené srdce pro naše starší sourozence v Kristu. Možná ještě žádnou službu ve sboru 
nemáš, modli se, zda toto není oblast služby právě pro tebe. 

5. 12. 2021 – nedělní návštěva superintendentky I. Procházkové a ředitele SB M. Mizura. I Procházková 
posloužila kázáním, po shromáždění staršovstvo s nimi projednávalo záležitost týkající se rekonstrukce 
střechy farního domu v Protivíně a vybudování bytů z půdních prostor. Byty by byly k určeny pronájmu. 
M. Mizur ohledně toho vypracuje do začátku února 2022 zprávu. Poté pak ještě I. Procházková a M. 
Mizur navštívili týnský sbor, tam I. Procházková také posloužila kázáním a po shromáždění společně s 
týnskými a M. Mizurem projednávali opravy týkající se farního bytu. 

- 6. 12.- navštívila naši farnost koordinátorka družby USA- ČR sestra Linda Rody. Rozmlouvali jsme o 
možné spolupráci s dobrovolníky v novém roce.  
- Pro vedení sborového účetnictví hledáme služebníka. Také hledáme pokladníka. Bližší info 
zájemcům podá kazatel. 
- Bratr farář rozeslal mailem dotazníky pro laiky, iniciované Institutem vzdělávání. Bylo by fajn, kdyby se 
ke studiu přihlásili i z naší farnosti. Písmo - Bible si pečlivé studium opravdu zaslouží.                                                            
- Webové stránky farnosti jsou opět v provozu pod správou bratra L. Klimeše. Děkujeme.                                                     
- Bratr kazatel byl pověřen zajištěním technické prohlídky služebního vozu na další dva roky.                                        
- Modlitby za církev - modlitební štafety - vše potřebné zajišťuje E. Piherová – koordinátor štafety. 
Piherova@senam.cz; Dále viz samostatný článek od Evy k našemu modlitebnímu týdnu níže.                                                                                                                                                                                                                                     
- Je nutně třeba vyčistit okapy na farní budově v Protivíně – k tomu nám nestačí žebřík, je třeba zajistit 
firmu, každá rada vítaná.                                                                                                                                - -------      
-Peníze z pojistné události (padlý ořech) se využijí na opravu zahradní zídky za spoluúčasti SB. 

- Bratr Petr Hečko si při převozu materiálu v rámci sborové brigády poškodil auto. Zde se ukázala 
solidarita Týnských, kteří vykonali sbírku na opravu auta. Tato sbírka jistě pokryla náklady a Petrovi 
přejeme další chuť do práce na vinici Pána Ježíše. Týnským díky za připravenost k dávání. 

- Vypracovaný statický posudek na farní byt v Týně – předložen I. Procházkové a M. Mizurovi, jednání o 
dalším postupu bude dále  pokračovat.  

- Veronika Nováková požádala o ukončení členství ve sboru, přechází do ČCE a ráda by se rozloučila se 
sborem. Proto jsme dohodli 2. neděli v březnu, po bohoslužbě, rozlučkové setkání v Husově kapli, na 
které jsou zváni Týnští i Protivínští. Veronika připraví malé pohoštění. (kazatel dodává: ano, takové 
rozloučení se sborem je v pořádku. Nikde není psáno, že když vstupuješ do sboru, musíš v něm zůstat do 
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smrti. Okolnosti v našich životech jsou různé a Pán Bůh vede člověka všelijak. Ovšem přijetí do církve i 
vystoupení z církve má svůj řád a pořádek, neboť Pán Bůh je Bohem pořádku a ne anarchie.) 

- K dispozici je stále několik výtisků Denní čtení (Ranní chvilky) na nový rok 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😊  

- Ještě je k mání také několik kalendářů Dobrá setba. Varianta na zavěšení a brožovaný výtisk jako 
knížečka. Kalendáře jsou darem KPK- tedy zdarma.  

- V další příloze je 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: )    
* 19. 1. Matěj Mikoláš   
* 24. 1. Iveta Rodová    
* 24. 1. Pavel Sobkovič  
 

Velká gratulace všem oslavencům!!! Ať jste požehnaní a požehnáním!!! 
************************************************************************************ 
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 

Protivín : každou neděli od 9. 00 hodin slouží bratr kazatel R. Novák, poslední neděli v měsíci 
střídavě laické kazatelky Miluška a Hanka, kazatel slouží ve Vimperku s vysluhováním VP. 
K modlitbám se zájemci scházejí před bohoslužbou v klubovně.  
Biblické hodiny a domácí skupinky v Písku u sestry Magdy Zemanové od 10. 00 hodin, zájemci 
z Protivína se mohou připojit v 9. 30,  a od fary se svézt s kazatelem.  
Je škoda, že v Protivíně není zatím zájem o schůzky k Biblickým hodinám, či ke sdílení nad 
Písmem. Najdou-li se zájemci, kazatel rád toto společenství obnoví. Jen je třeba se ozvat. 
 

Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00 h.  Biblické a modlitební – vždy úterý odpoledne 

Vimperk každou neděli od 9.30 h. ;                Biblická skupina – vždy v pondělí odpoledne. 
 
1. neděli v lednu (2. 1.) budeme slavit bohoslužbu Obnovy smlouvy. K této bohoslužbě jsou 
zvání především ti, kteří svou víru v Krista berou vážně, uvědomují si své nedostatky, jsou 
ochotni přijmout napomenutí, znovu se odevzdat Kristu a připomenout si, co znamená být 
služebníkem Kristovým. Bohoslužbu zakončíme společně vysluhováním památky Večeře Páně. 
Prosím, ztišme se již před tímto setkáním, připravme předem svá srdce, aby naše vyznání a 
modlitby byly opravdové, ne povrchní , mechanické. Přistupme před Boží tvář s bázní a úctou. 
 
V této bohoslužbě Obnovy smlouvy bychom se rádi spojili s Týnskými, a proto zveme všechny 
týnské sourozence do modlitebny v Protivíně od 9. 00 hodin. V Týně se bohoslužba nekoná. 
Účastnící se dohodnou na dopravě auty. Písněmi poslouží Láďa Klimeš a spol.  



**************************************************************** 
V sobotu 1. 1.  jsme pozváni k přímému přenosu Novoroční ekumenické 
slavnosti v kostele Krista Spasitele na Barrandově na ČT 1 od 18.00 hodin.     
****************************************************************************  

Jan 5:5     POZVÁNÍ K UZDRAVENÍ 

...Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen. 
„Chceš být uzdraven?“ zeptal se ho. 
Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem 

ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, 

bude mu odpuštěno. Jk 5, 14 

 

Někteří jsou nemocní, či nemají možnost křesťanského obecenství.               
Dejte, prosím, vědět a požádejte kazatele o pastorační návštěvu. Kazatel se s 
vámi rád  spojí a domluví termín.       
Na požádání je nemocným možné individuálně vysluhovat památku VEČEŘE 
PÁNĚ. 
   
**************************************************************************** 

                                                                               

Každý dárce, který přispívá na běžný účet farnosti, může požádat o potvrzení o daru církvi 
pro svého zaměstnavatele ke snížení daně za rok 2021. Věříme, že Hospodin bohatě odplatí 
všem těm, kteří mají na srdci službu v našem kraji. Modlíme se a snažíme se rozumně 
hospodařit, aby všechny Vaše příspěvky byly opravdu dobře a pečlivě využity. 
Moc vám děkujeme za přízeň, modlitby a finanční podporu.  

Přejeme vám pokojné prožití konce roku a hojnost Božího 
požehnání v roce 2022.  
Máme vás rádi.                                                                    – Staršovstvo farnosti- 

**************************************************** 

Modlitby za nevěřící 

        Kolem nás je mnoho nevěřících lidí. Statistiky jsou jasné, stále platí, že 

jsme jedna z nejateističtějších a nejsekularizovanějších zemí na světě, oblast 

naší farnosti nevyjímaje. Snad bychom se mohli zajímat více o naše nespasené 

blízké, než o své problémy, které mnohdy nestojí ani za řeč. Proto bychom 

rádi vstoupili do nového roku s myšlenkami na ty, kteří, ač blízko nás, přesto 

daleko…- v hlubinách své nevěry, v temnotách hříchu a bez naděje. Bible nás 

konkrétními texty učí, jak se za nevěřící modlit. Zde je několik námětů: 

https://www.bible21.cz/online#jan/5/5


 

- Modlete se, aby Bůh obřezal jejich srdce. (Dt 30,6) 

- Modlete se, aby jim Bůh dal srdce z masa. (Ez 11,19) 

- Modlete se, aby do nich Bůh vložil svého Ducha. (Ez 36,27) 

- Modlete se, aby přišli ke Kristu.  (Jan 14,6) 

- Modlete se, aby Bůh otevřel jejich srdce, aby uvěřili evangeliu. (Sk 16,14) 

- Modlete se, aby je Bůh osvobodil z otroctví hříchu. ( Ř 6,17) 

- Modlete se, aby Bůh odstranil satanův zaslepující vliv. (2K 4,4) 

- Modlete se, aby jim Bůh dal milost k pokání. (2 Tim 2,25-26) 

           -rin- 

****************************************************************************** 

 

 

    Modlitebné predmety ECM ČR a SR – január / leden 2022 

                                                          2. – 8. 1. 

Ženská práca ECM 

Ďakujeme za všetky sestry zo zborov, za ich prácu s starostlivosť. 

Ďakujeme, že sme mohli mať v rámci našej oblasti online stretnutie v pred adventnom 

čase. 

Prosíme, aby Pán viedol naše sestry v ochote byť nápomocné, či už modlitbou, 

vypočutím, alebo aj praktickou pomocou. 

                                                                                                Števka Sklenárová 

 

Světová federace metodistických žen 

Tato organizace sdružuje ženy z církví, které se hlásí k metodistickému dědictví. 

Chtějí „poznávat Krista a dávat ho poznat“. Svět je rozdělen do devíti oblastí, my 

patříme do kontinentální Evropy. Federace zaštiťuje řadu užitečných projektů ve 



světovém a regionálním měřítku. Například má zástupce při OSN. Zároveň podporuje 

činnost místních jednotek, u nás jsou dvě: ženy z české ECM a ze slovenské ECM. 

Světové shromáždění federace se koná obvykle po 5 letech, bylo plánováno 

(odložené) v létě ve Švédsku, ale sestry se rozhodly přesunout je do online prostoru. 

Modleme se za ženy, které neprožívají takové pohodlí jako my, žijí v chudobě a 

nemají potřebnou lékařskou péči. Stále ještě jsou ve světě místa, kde jsou ženy 

pojímány jako spotřební materiál. 

                                                                                                              Jana Křížová 

 

                                                             9. – 15. 1. 

Alianční týden modliteb 

„Církev během ATM po desetiletí začíná nový rok společně na modlitbách s prosbami 

za Boží působení, vedení a požehnání napříč denominacemi a společenstvími v 

jednotlivých městech a komunitách. Nacházíme se v době mnoha nadějí a obnovy, ale 

také v době obvazování ran, úzkostí a vyčerpanosti. Tím více potřebujeme zůstávat v 

Božím odpočinutí, složit zbytečná břemena a vzít na sebe Kristovo břemeno, které 

netíží, protože je On nese spolu s námi. 

Kéž v nás Bůh na modlitbách obnovuje novou radost a naději, důvěru v přítomnost a 

působení Ducha svatého a sílu být požehnáním lidem kolem nás.“ Píše se v pozvání 

České evangelikální aliance. 

Evropská evangelikální aliance zvolila letos pro týden společných modliteb téma: 

Šabat – žít podle Božího rytmu. Generální tajemník Thomas Bucher píše: „Šabat je 

geniální Boží dar. My, křesťané v Evropě, slavíme den odpočinku už něco přes 1700 

let v neděli (tak, jak ji zavedl římský císař Konstantin v roce 321 n. l.). Jsem 

přesvědčen, že pořádný den odpočinku vnese do našich životů pokoj (šalom), po 

kterém všichni tolik toužíme.“ 

Podrobný rozpis témat k modlitbám lze najít na https://ea.cz/clanky/231/detail, když 

se proklikáte přes dotazník. 

 

 

 

 



                                                           16. – 22. 1. 

Týden modliteb za jednotu křesťanů 

Tématem je verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ 

(Mt 2,2). 

Tomáš Tyrlík, předseda Ekumenické rady církví v ČR, a Tomáš Holub, delegát České 

biskupské konference pro ekumenismus píšou: 

„Milovaní v Kristu! 

Doba šířící se pandemie covid-19 zahalila celý náš svět temnotou. Možná právě 

uprostřed této tmy a mnohých bolestí toužíme víc než kdy jindy po Světle, které dává 

naději. To Světlo bylo lidstvu darováno skrze narození Ježíše Krista v Betlémě. 

Program letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů nám předkládají křesťané z 

Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu, kteří se nyní nacházejí v 

mimořádně těžké situaci kvůli ekonomickému kolapsu jejich země. Tím silněji 

vyznívají jejich slova o naději a světle! Jak přiléhavé! Tito křesťané z Východu nás 

zvou vydat se opět na cestu za tímto Světlem – na cestu společné modlitby a rozjímání 

nad slovem Písma a v ekumenickém společenství. Kéž bychom nezůstali neteční vůči 

tomuto pozvání. 

Nechoďme za hvězdami, které vyjdou a zhasnou. Ty jsou často jen bludičkami. 

Pojďme podobně jako mudrci z Východu a pokloňme se před Králem králů. 

Pojďme společně za Světlem a pak s tímto Světlem do svého okolí, které mnohdy 

tápe, bloudí a nevidí toto životodárné Světlo. A přece to Světlo svítí! Vydává o něm 

svědectví také Janovo evangelium 1,5: To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. 

Kéž toto Světlo Ježíš osvěcuje i naše putování tímto světem.“ 

Podrobného průvodce lze najít na 

http://www.ekumenickarada.cz/in/3237/tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_2022 

...Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v 

lámání chleba a v modlitbách.... Sk 2:42 

 

 

 

http://www.ekumenickarada.cz/in/3237/tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_2022
https://www.bible21.cz/online#skutky/2/42


23. – 29. 1. 

Detská práca ECM 

Vďaky: 

Ďakujeme Bohu, že sme mohli minulý rok nahrať 8 detských bohoslužieb. Sú na 

youtube ECM Trnava. Zapojili sa deti zo zborov Bratislava-Staré Mesto, Dolný 

Kubín, Jihlava, Mikulov, Sereď, Slavkovce,Trnava. Sme vďační, že takýmto 

spôsobom môžeme zapájať rodiny a keď niektoré nemôžu prísť do zboru, môžu si 

pozrieť detskú bohoslužbu doma. Aj jedna mama, ktorá nechodí do zboru, sa vždy 

zapája a nahrá dcérku. Veľká vďaka Bohu aj za mládež, ktorá pomáha a za technika 

Tima. 

Prosby: 

Modlíme sa aj za deti, ktoré boli na letných táboroch v Slavkovciach a v Trnave. 

Modlíme sa aj za pripravovaný celocirkevný tábor v lete 2022 v Račkovej doline: za 

dobré nápady pre vedúcich, aby deti prežili Boží dotyk a spoznali Božiu lásku.                             

A aby z nás žiarila Božia dobrota. 

                                                                                                          Milena Belková 

Horní Počernice 

Přidejte se prosím k našim pravidelným modlitbám: 

- Modlíme se za naše sousedy a za sousedy, kteří bydlí v blízkosti našeho sboru. 

Vyprošujeme pro ně Boží požehnání a prosíme za spásu jejich duší. 

- Modlíme se za všechny kroky, které musíme udělat, abychom mohli postavit v 

Horních Počernicích nový kostel. 

- Modlíme se za duchovní povolání pro další služebníky, aby žádný sbor nemusel být 

bez kazatele. 

                                                                                                                Petr Procházka 

 

 

 

 

 



30. 1. – 5. 2. 

Bratislava – Staré Mesto 

Ďakujeme Bohu za službu Pavla Absolona. 

Modlíme sa za všetkých chorých členov a priateľov zboru 

Modlime sa za nahrávanie bohoslužieb pre Slovenský rozhlas (9.1., vysielané 30.1.), 

nech sa Pán Boh cez to oslávi a dotkne sŕdc všetkých poslucháčov. 

                                                                                                               Štefan Rendoš 

Litoměřice 

Děkujeme Bohu, že přichází do našeho světa, města, sboru, rodin a s ním naše 

vykoupení, vysvobození ze všech úzkostí a trápení. Děkujeme za nedělní setkávání 

dětí a dorostu. Děkujeme za obětavé služebníky a členy sboru. 

Modleme se za lidi opuštěné, nemocné a vyčleněné z běžné společnosti, kterým se 

snažíme sloužit. Modlíme se za službu kaplana Zdeňka Brože ve vězení a 

dobrovolnickou službu Honzy Haslingera. Prosme Pána Boha za dar moudrosti lidem, 

kteří odpovídají za vedení našeho sboru, školy, školky. Rozpoznání, k jaké práci nás 

Pán povolává, jak šířit radostnou zvěst. 

Modleme se za to, aby náš sbor byl skutečně otevřený a přátelský lidem přicházejícím 

do sboru. Za nově docházející do sboru, aby rostli ve víře a vytrvali na cestě za 

Kristem. 

Prosme, abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také s 

těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my. Prosme za všechny, jejichž všední den je 

výrazně poznamenán existenčními starostmi (s rostoucími cenami energií a vysokou 

inflací). Modleme se za charitativní projekty v našem městě. Vyprošujme podporu pro 

chudé a potřebné a služby a organizace, které se o ně starají. Modleme se za 

Litoměřice, aby byly dobrým místem pro život. Mysleme na všechny, kteří nesou 

odpovědnost za dění v naší Křesťanské základní a mateřské škole (blíží se zápisy – za 

dostatek dětí v novém školním roce a další rozšíření školy). 

Filip Jandovský 

 

 



Modlitební týden naší farnosti 
„Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých 

modlitbách.“ (1.Tes. 1,2) 

Milé sestry, drazí bratři, 

Rok 2022 je i pro nás rokem, kdy můžeme změnit svůj způsob pobožnosti na ten Boží způsob. A 

nabízí se k tomu hned možnost aktivního zapojení do modlitební štafety. Již druhým rokem je 

naší farnosti každý půlrok vyčleněn jedinečný týden, kdy máme tu výsadu, že se modlíme za 

celou naši církev. Tento týden si prosím již nyní zapište do svých diářů. Jedná se o období od 

neděle 30. ledna 2022, kdy přebíráme modlitební štafetu od farnosti ECM Partizánske.                           

A vytrváme v modlitbách za celou ECM v ČR i SR až do neděle 6. února, kdy si ji od nás 

přebere ECM Litoměřice. A co konkrétně se od nás očekává? Níže se to pokusím shrnout v 

konkrétních krocích. Nicméně předtím si doporučuji nastudovat modlitební témata zmíněná i zde 

v tomto čísle Koruny víry. Časopis prosím i pro tento účel uschovejte, abyste věděli, za co se 

modlit. A přidávám i naše témata (a budu vděčná, pokud seznam rozšíříte): 

1. Za milost v oblasti financí ve všech sborech tak, aby bylo možné opravit všechny sbory a 

rovněž vybudovat byty na pronájem ( v Týně, Protivíně i Vimperku), 

2. Za dostatek prostředků na platy kazatelů, 

3. Za další fungování SKP Pastelka, 

4. Za požehnání pro všechny služebníky v církvi (úklid, chvála, vedení sbírky, staršovstvo, 

vedení skupinek a modlitebních i biblických, modlitebníky…), 

5. Za dosavadní účetní i nového účetního pro Protivín, 

6. Za ochranu a milost pro rodiny všech farníků. 

Dále prosím každý sbor o natočení videa jako symbolické předání štafety do ECM Litoměřice 

(stačí pozdrav, klidně krátce, na mobil, ale ať je tam co nejvíc lidí, doporučuji natočit nejpozději 

30.1.2022 po shromáždění), Vaše video můžete zaslat mně na whats app (tel. 608 980 173) nebo 

přímo do Litoměřic… 

Pak prosím pamatujte na modlitby v daném týdnu v rámci všech pravidelných sborových setkání. 

A nakonec se prosím zapojte do modlitebního řetězce. Pošlu emailem tabulku s rozpisem na 

jednotlivé dny, kam se prosím zapisujte (klidně i více lidí v jeden den, ale hlavně každý den za 

každý sbor aspoň jeden člověk. 

Děkuji moc za Vaše modlitby. 

Hospodin vyslyšel moje žádosti, Hospodin přijímá mé modlitby! (Ž 6,10). 

                                                                                                                               Eva Piherová 



 

 

Modlitby za církev – modlitební štafeta 

Jeden sbor se modlí za celou církev. Rozpis na první část roku 2022: 

První neděle Farnost 

09.01.2022 Alianční týden modliteb 

16.01.2022 Třeboň 

23.01.2022 Partizánske 

30.01.2022 Protivín – viz výše 

06.02.2022 Litoměřice 

13.02.2022 Bratislava - Petržalka 

20.02.2022 Praha - Horní Počernice 

27.02.2022 Jihlava 

06.03.2022 Plzeň - Maranatha 

13.03.2022 Bratislava - Staré Mesto 

20.03.2022 Plzeň - Lochotín 

27.03.2022 Mikulov 

03.04.2022 Brno 

10.04.2022 Svatý týden 

17.04.2022 Praha - Strašnice 

24.04.2022 Praha 2 

...Miluji Hospodina, protože vyslýchá 

můj hlas v mých modlitbách. Žalm 116:1 

 

https://www.bible21.cz/online#zalmy/116/1


Není nad starou, dobrou knihu…  

Společensky přijatelné 
hříchy? - Jerry Bridges 

Kam se poděl hřích? Nezaměstnávají nás 

křesťany velké hříchy okolní společnosti 

natolik, že jsme ztratili ze zřetele nutnost 

vypořádat se s našimi vlastními 

„rafinovanějšími“ nebo nenápadnějšími 

hříchy? Jerry Bridges si všímá konkrétních 

oblastí „společensky přijatelných hříchů“, 

které ve svém životě tolerujeme, jako jsou 

třeba žárlivost, hněv, sudičství, sobectví nebo 

pýcha. 

Nevyjadřuje se však z pozice autora, který je 

duchovně na výši, ale líčí svoje vlastní zápasy 

s hříchem a nabízí čtenářům naději v podobě 

hlubokého milosrdenství evangelia a Boží 

proměňující milosti. Kniha obsahuje 

Průvodce k diskusi. 

 
Boží vůlí je, aby křesťané byli „svatými v 

celém svém způsobu života“ (1. Petrův 1,15). 

V Božích očích proto není žádný hřích 

přijatelný. Pokud chcete oslavit svého 

Stvořitele naplňováním jeho vůle, musíte bojovat i proti těm hříchům ve vašem životě, které jsou 

často obecně přijímané. Hříšník není totiž jen vrah, ale také ten, kdo se hněvá na svého 

bližního. Jerry Bridges vám v tomto boji bude zkušeným biblickým průvodcem, oporou a 

povzbuzením. 
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       Poslední z pěti příběhů o biblických ženách, které se 
dostaly do rodokmenu Ježíše Krista, je příběh Marie, 
matky Pána Ježíše. O Vánocích jsme o Marii mnoho 
mluvili. Přesto asi nikdo z nás nemůže skutečně pochopit, 
co prožívala. Z těch několika málo zmínek, které o ní v 
Bibli máme, zdali pro ni skutečnost, že je matkou Božího 
Syna, byla opravdu tak jednoduchá, jak se z evangelií 
může zdát, nebo zdali to pro ni byl boj a snaha důvěřovat 
Bohu a jeho zaslíbením tak, jak to ve své knize popisuje 
Francine Riversová. Snad všichni se ale shodneme, že 
skutečně musela být ženou statečnou.        
Autor: Francine Riversová; Návrat domů;Cena: 199 Kč   
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Milí přátelé,                       častokrát dnes reptáme a stěžujeme si... 

Když jsem ale poprvé slyšel příběhy o pronásledování křesťanů za dob 

komunistického režimu v bývalém Československu, byl jsem tím zděšen, usvědčen 

a následně motivován.   

Řada lidí z církve pevně stála a bojovala pro evangelium i přes veškerá rizika, která 

to obnášelo. Začátkem 50.let bylo několik kazatelů z Bratrské jednoty baptistů 

uvězněno a mučeno. Tehdejší kazatel pražského sboru na Vinodradech, Cyril 

Burget, zemřel na následky mučení a neléčení ve věznici. Jeho tělo již nikdo nikdy 

neviděl. Prvotní otázka pro mě byla - dokázal bych to i já? Dokázal bych pevně stát 

na své víře, bojovat a klidně obětovat svůj život? To je myšlenka, kterou bych chtěl 

předat dál.   

Uběhl nějaký čas a aktuálně připravujeme pilotní díl k seriálu Bůh nepřítel, který je 

inspirován těmito skutečnými událostmi z temné doby komunistické diktatury.   

Na hrdiny víry nesmíme zapomínat, však se od nich máme co učit.   

Pilotní díl připravujeme z vlastních peněz a sbírek dobrovolných dárců. Pokud se 

nám podaří do konce ledna snímek dokončit a odevzdat České televizi, máme 

naději, že se tyto události objeví před zraky celého národa. To je mé přání.  

Aktuálně již v prosinci proběhlo několik natáčecích dnů a vyčerpali jsme veškeré 

finanční prostředky. Nezbývá mi, než se na vás obrátit s prosbou o pomoc. Svým 

finančním příspěvkem nám pomůžete dokončit potřebný pilotní díl a věříme, 

že na jeho základě se uskuteční a odvysílá celý seriál v České televizi.  

Děkuji všem za podporu.  

S novým rokem vám přeji Boží doprovod a požehnání.  

Adam Janata   Autor projektu a režisér  

 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 


