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…a tak jsme proměňováni k jeho obrazu…  

Drazí v Kristu,  

            existuje spousta reklam, spousta návodů, jak si udržet dobrou náladu, jak zůstat v klidu, 

když nás něco, nebo někdo vytáčí, jak nejlépe dělat to, či ono… Já tyto rady považuji za něco 

podobného, jako novoroční předsevzetí některých lidí. Chvíli vydrží a pak vyšumí do ztracena. 

Dodržování „zaručeně dobrých“ rad je věčné hlídání se, věčné soustředění se na sebe, jen 

abychom tu a tu radu správně dodrželi. Nezdá se vám to jako – být otrokem sám sobě? Mně ano. 

Pokud se nezmění naše srdce, pak jsme pořád jen ti „staří“ lidé. Kdo dokáže lidské srdce, a tím i 

myšlení, změnit? Já osobně, a věřím, že každý, kdo vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu víme, že 

jediný, kdo s námi takovou proměnu vykoná, kdo nám dá nový život, je právě on – Ježíš Kristus. 

Jen on promění lidská srdce z kamenných na masitá, jen on promění lidské myšlení, jen on 

proměňuje naši povahu. Pravda, není to hned, někdy to i bolí, protože ten starý člověk v nás 

protestuje, nechce se někdy podvolit, vzdát se mnohého, opustit svou pýchu a jít do pokory a 

lásky. Ale Bůh je trpělivý, s láskou nás vede, nevzdává to s námi, protože mu na nás nesmírně 

záleží. Kdo s Pánem chodí, ten určitě ví. 

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve 

stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. (2.Korintským 3;18)                                   

                         Magda Zemanová  (Magda je dlouholetou členkou ECM a starší farnosti Protivín) 

ZPRÁVY Z FARNOSTI                                                        

- Farářka Mária Kunstová z Třeboně nás navštíví a poslouží poslední neděli v listopadu. 
Tak jsme se domluvili na první schůzce regionálního setkávání jihočeského kraje, kam 
patří právě farnost Protivín a Třeboň se svými stanicemi Týn a Vimperk. 

- Denní čtení 2022- Úvahy nad hesly Jednoty bratrské, jsou již k dispozici a možno 
objednat u kazatele. Cena publikace je 90,- Kč.  

- Vimperským Rada oblasti schválila projekt na provoz Veselky se zkušební dobou na 
dva roky.   

- Kazatel se připojil k listopadové iniciativě ČERVENÁ STŘEDA – co to je? -vysvětlí níže. 
- Zpráva statika ohledně bytu v Husově kapli v Týně n.Vlt. je hotova – čekáme na další 

vyjádření kompetentních osob. 
- V sobotu od 7.45 h. odjíždí od fary autobus s návštěvníky slavnosti 100 let ECM 

v Praze. Věříme, že se výlet podaří a den bude užitečný všem účastníkům zájezdu😊. 
- VÝROČNÍ KONFERENCE ČR a SR začíná v pátek ve Vršovicích – v sobotu bude 

přerušena slavností – a v neděli ukončena kázáním, ordinacemi a služebním 
přidělením na farnosti biskupem Patrickem Streiffem a společným vysluhováním VP. 

mailto:protivin@umc.cz


NAROZENINY V LISTOPADU SLAVÍ 

*11. 11. Rosťa Švarc 
*11. 11. Richard Novák        
*23. 11. Petr Hečko 
*25. 11. Magda Zemanová    
*30. 11. Lenka Šindelářová 

BLAHOPŘEJEME, máme radost, že jste s námi!  

Kéž vám Hospodin žehná a chrání. Zůstaňte věrní!!! 
 

 
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 

Protivín každou neděli od 9.00 hod 

07. 11. M. Šálková (kazatel na Výroční konferenci 
v Praze- Týnští v Protivíně) 

14. 11. R. Novák + Týn n. Vlt. ( vysluhování památky sv. Večeře Páně) 

21. 11. I. Procházková  + Týn n. Vlt. (po bohoslužbě schůze staršovstva s vedením církve) 
28. 11. M. Kunstová (kazatelka z Třeboně, výměna kazatelen v rámci regionů) + Týn n. Vlt., ve 
Vimperku  nebude vysluhování VP, přesunuto na 12.12. 
Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00 h.   (kromě 7.11.) 
Vimperk každou neděli od 9.30h (Neužil Zd.) 
PROSÍME, CHOĎTE NA BOHOSLUŽBU VČAS, POZDNÍ PŘÍCHODY RUŠÍ OSTATNÍ. 
 
Šachový klub se schází každé druhé pondělí od 18.00 v klubovně. 
24. 11.      ČERVENÁ STŘEDA – 18.00 HODIN 
 
SKUPINKY – MODLITEBNÍ – BIBLICKÉ HODINY 
V Protivíně klubovna: každou neděli před bohoslužbou modlitební chvíle. 
Domácí skupinka- Bh Písek – u sestry Magdy Zemanové středy od 10.00, od fary odjezd v 9.30 
Týn nad Vlt. úterý 18.00; aktuální info schůzek podává Láďa Klimeš( biblická hodina, modlitební, 
dělená pánská-dámská, sdílecí) Vimperk: pondělí od 17.00 modlitební, Bh – sdílecí, sbor.dům. 

K modlitbám naší farnosti:(volej ke mně a já tě vyslyším) 

Těm, kterým leží farnost a konkrétní lidé na srdci, předkládáme k modlitbám: prosím, přimlouvejte 

se za všechny naše bratry a sestry, za jejich rodiny. Nemusíš znát všechny lidi ve farnosti, ale určitě 

znáš několik sourozenců v Kristu kolem sebe, na které si můžeš udělat čas v modlitební komůrce, 

případně se občas zeptat, jak se jim daří. Tímto systémem může modlitba proniknout všemi sbory, 

celou farností.  

-Modleme se za starší členy farnosti, kéž jim Hospodin dá novou sílu, novou radost…, zkus 

nabídnout návštěvu, třeba budeš překvapen, jak radostně bude přijata. 

-Za dobré vztahy s rodinou, která bude bydlet v Pastelce. Manželé s dcerkou.  

-Za rozhovory starších s vedením církve v neděli 21. 11. Střecha fary apod. 

-Za fungující výbory farnosti a jejich vedoucí (finanční, hospodářský). 

-Za mladé lidi do našich sborů, hudebníky. Přemýšlejme, proč se nám nedaří žádné oslovit. 

-Za členy sboru, kteří bydlí daleko od našich sborů, nabídněme dovoz-odvoz. Díky všem, kteří tak 

již činí. 

- Za štědré dárce, kteří přispívají finančně, není jim lhostejný stav sborů. Drastické zdražení energií 

bude i v našich sborech a modlitebnách, vyžadovat další ochotné dárce, kteří si uvědomují situaci a 

podle toho podpoří fungování naší práce. 

Máte-li konkrétní věci k modlitbám-dejte vědět, příště je zveřejníme. 



                                                              *** 

NENÍ NAD POCTIVOU, STAROU, DOBROU KNIHU – KAZATEL DOPORUČUJE 

 
 
Billy Graham je světově proslulý autor, kazatel a evangelista. Sám o sobě by i dnes skromně řekl, že byl kdysi Bohem 
povolán, aby věrně přinášel to nejdůležitější poselství na světě – že Ježíš Kristus přišel na svět, aby přinesl naději a 
spásu ztracenému, umírajícímu světu. Naslouchaly mu miliony lidí po celém světě, miliony četly jeho inspirující knihy. 
  
V knize „Když je domov na dohled“ se tento muž víry zamýšlí nade všemi výzvami stárnutí i stáří, současně s rozvíjeným 
tématem však postupně uvádí zásadní pravdy Bible k tomuto tématu. Autor zve všechny čtenáře k tomu, aby se s ním 
vydali na cestu rozjímání nad „zlatými léty“ života, zatímco radostně očekává přechod do věčnosti, setkání se svou 
milovanou manželkou Rut, která jej již předešla na cestě do nebeského domova.  Čtenář za každým slovem vnímá sílu 
ducha této osobnosti světového významu, současně však neuvěřitelnou zemitost“, která si nachází cestu do srdce 
každého z nás. Podobný titul s tímto zaměřením, který je však určen všem generacím, bychom zatím na českém knižním 
trhu marně hledali.                                                                                                         160 stran                 Cena: 239 Kč 

 

         
                       „Dušičkovou“ báseň vybrala a do KV zaslala sestra Magda Zemanová.                                                                                                                                                                                                                                 



 

ČERVENÁ STŘEDA 
24. listopadu 2021 

Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru 

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě 

pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy 

je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.  
Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and 

freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. 

Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s 

obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve 

jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem 

naděje v temnotách. 

Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in 

Need (u nás známá spíše jako Kirche in Not) 

Bližší info na stránkách cervenastreda.cz 

Akce je zveřejněna v Protivínských listech, kazatel zve k návštěvě modlitebny od 19. 

hodin, kdy se společně zamyslíme nad utrpením křesťanů ve světě. Kázání doplní 

videoprojekce, filmy o pronásledování věřících v současnosti. Čas k modlitbám naše 

setkání ukončí. 

Kazatel vděčně přijme spolupráci jiných církví, či občanů, kterým toto téma leží na 

srdci. 

Sborový dům ECM, Mírová 171, Protivín od 18.00 h. 

     *** 

 



(TĚSNĚ PŘED UZÁVĚRKOU KV) 

 

Milý bratr Dušan Lampart mne požádal o zveřejnění pracovní nabídky do jejich kolektivu v Praze. 
Rád tak činím a doufám, že správná osoba se brzy najde. 
 

 
"Nabízím pracovní místo pro osobu s právnickým vzděláním na odbor pro zbraně a 
bezpečnostní material na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy, pozice 
vrchni komisař - 8 tarifní třída, služební poměr, pracoviště- Praha 4 u metra 
Pankrác. Činnost- správní právo. Nástup možný ihned (podmínky uvedeny v 
zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Výhody: solidní nástupní plat, pracovní doba pondělí až pátek - pátek konec 12:30, 
dobrý kolektiv, výhody plynoucí ze zákona c. 361/2003 Sb.  
Požadavky: Zejména příjemné jednání a vystupování, zájem o problematiku, 
schopnost samostatně pracovat, týmový hráč. 
 
Bližší info na tel. 774 101 007 poskytne plk. Mgr. Dušan Lampart, zástupce 
vedoucího odboru pro zbraně a bezpečnostní material, Krajské ředitelství policie 
hl. města Prahy." 

                    *** 

Milí přátelé, 

během pestrobarevného podzimu vzpomínáme na naše blízké, 

které postrádáme. Advent je již na dohled. Těšíme se na příchod 

našeho jediného Spasitele.                                                                                   

Díky Němu se jednou opět všichni shledáme. 

Chtěli bychom vám představit ve druhém díle našeho newsletteru 

novinky z vánočních produktů. Brzičko také zveřejníme graficky 

zpracovaný "aktivní" nabídkový list misijních produktů na našich 

webových stránkách btm.cz pro letošní Vánoce. 

Poprvé bychom chtěli představit film Mučen pro Krista, který 

bude vysílat TVNOE patrně 28.11. 2021, ve 2o:oo hod. Film 

představí zápas o víru Richarda Wurmbranda.                                         

BTM.cz se ujala produkce filmu pro české diváky. 

Buďme s Bohem!                                           Misijní tým btm.cz 

                                                *** 



 


