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Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou,                           

prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. 2P 3:10 
 

Milé sestry a bratři, pokoj vám! 
                Se Slovem, kterým začínám prosincový zpravodaj, asi mnohé nepotěším. Do 
perikop na neděli 6. 12. jej však vybrali „spojení metodisté“ a my chtě -nechtě se jím 
musíme zabývat. Ostatně „dnem Páně“ si již zabýváme několik týdnů, neboť je 
tématem již předadventním. Proč takový důraz na přicházející den Páně? Chce nás 
tady zase někdo strašit? Copak není svět už tak dost strašlivý? Proč ještě připomínat 
biblické pasáže, které nám pokoje nepřidají? 
             Tak pozor!  Tady jde o absolutní nepochopení ducha Božího, nebo chcete-li Ducha 
svatého, který inspiruje pisatele Bible. Křesťané ví, že nesmí vytrhnout jednotlivé verše 
z kontextu. Tak i úvodní verš je třeba vnímat s obsahem celého listu apoštola Petra. 
Teprve potom poznávám, že Petr píše křesťanům posledních dnů varování před 
falešnými učiteli a naléhavě vyzývá k růstu ve víře a v poznání Ježíše Krista. Skutečná 
víra se musí promítnout do věrného chování. Růst je něco podstatného. Začíná vírou a 
vrcholí v lásce k druhým. Abychom rostli musíme Boha znát, poslouchat ho a stále si 
připomínat čemu nás učí. Máme-li odolat falešným učitelům, musíme být schopni 
rozlišovat. 
                 Nemohu nevidět, že aktuálně žije ve zmatku i dost křesťanů. Podlehli učitelům, 
kteří jim vyhovují. Jejich proslovy, komentáře a vyznání šířící se jako rakovina všemi 
možnými médii, jsou jim svatější než Písmo. Jejich síla a moc je viditelná až v prázdných 
kostelích a modlitebnách. Petr nás vybízí k stále lepšímu a lepšímu poznání Boha. To je 
nejspolehlivější ochrana proti falešným učitelům. 
            V dobách Noemových přišel Boží soud v podobě vody, při druhém příchodu Krista 
bude mít podobu ohně. Kristův druhý příchod bude náhlý a strašlivý pro všechny, kdo v 
něho nevěřili. Miláčci Páně, vy věrní, má-li vše projít ohněm, musíme se orientovat na 
hodnoty věčné. Nebe i zemi očistí ohněm a pak je přetvoří. Můžeme se radostně těšit na 
obnovení dobrého Božího světa. 
              Že Kristus ještě nepřichází by nás nemělo ukolébat do nečinnosti a spokojenosti. 
Náš život by naopak měl vykazovat známky horlivého očekávání. Při jaké činnosti by ses 
nejraději nechal zastihnout jeho návratem? Věnuješ se jí každý den? 

       S modlitbou váš kazatel farnosti Richard 
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ZPRÁVY Z FARNOSTI 

- Nový časopis Slovo a Život k dispozici zdarma + Život víry k zapůjčení v modlitebně. 

- Denní čtení 2021 (Ranní chvilky) jsou již k dispozici u kazatele (cena 90,- Kč). 

- Miluška + Eva + kazatel se účastnili 12. 11. videokonference Církevní komunikace v digitální sféře – za 
sebe mohu řící, že některá témata byla fakt podnětná a určitě najdou uplatnění v praxi 

- 4. 11. se uskutečnila další online schůzka staršovstva naší farnosti. Z jednání: Pro sbor skončil závazek 
podpory nepálskému studentovi jménem Ashish Niroula . Pokud by chtěl někdo přispívat i nadále (z důvodu 
koronavirové pandemie jsou studentovi odloženy závěrečné zkoušky, případná další podpora byla vítána 
zřejmě do února 2021), je to jen na dobrovolnosti členů sboru. Každý může přispívat libovolnou částkou sám 
za sebe, číslo účtu najdete na nástěnce nebo u kazatele. Podpořili jsme jednorázově ČBS 500 Kč, BTM 500 
Kč; Vimperk 250,- + 250,-Kč;  Sbory se podílejí na sestavení pamětní knihy pro bratra Petra Procházku, který 
končí ve službě superintendenta naší církve. Podstatnou část našeho setkání jsme projednávali situaci 
týnské kaple. Výpůjčka kaple dle smlouvy skončila v létě.                                                               Dohod li jsme 
se, že výpůjčku znovu obnovíme a zároveň pozveme bratra správce budov M.Mizura do Týna. Kazatelé naší 
farnosti se účastnili 2. 12. setkání kazatelů v Praze.  Témata: Manželství podle Písma; Strategie církve do roku 
2030; Co je vlastně církev aj. 

NAROZENINY V PROSINCI SLAVÍ 
*10. 12. Adélka Hanzalová     
*10. 12. Drahuška Navrátilová    
*17. 12. Jiří Kudlička        
*22. 12. Marie Truhlářová                    
*22. 12. Veronika Nováková 
*27. 12. Václav Stránský 
 

Velká gratulace všem oslavencům!!! 

Ať jste požehnaní a požehnáním!!! 
 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 
Protivín každou neděli od 9.00 hod. 
6. 12. Novák R. 
13. 12. Novák R. 
20. 12. Novák R. 
25. 12. Boží hod vánoční – od 10.00   Novák R. 
27. 12. Nováková H. 
31. 12. Přijďte se rozloučit se starým rokem – SILVESTR – posezení, pohoštění: 15.30 – 18.00 
 

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. 
 

Seznam akcí k modlitbám, prosinec 2020 ECM sbory a farnosti ČR a SR 

klikni na odkaz:  http://umc.cz/bohosluzebny-zivot/7-dni-modliteb 

 

                         

 

 

 
 
 
 


