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V těch dnech vydal Caesar Augustus nařízení, aby v celé říši 

proběhlo sčítání lidu. 2(Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie.) 

3Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. 4Také Josef se vydal z galilejského města 

Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém (protože byl z domu a rodu Davidova), 

5aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. 6Když tam byli, Marii se 

naplnil čas k porodu 7a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do 

jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo.“ (Mk 2,1-7) 

Drahé sestry, milí bratři, 

zdravím všechny v tomto zvláštním adventním čase. Jsem vděčná za to, že na mě připadla vzácná 

milost psát úvodník právě v tomto období. Jako křesťané jsme zvyklí se v tomto období připravovat 

na příchod našeho Spasitele, který slavíme právě o Vánocích. Věřím, že každý z nás se více či méně 

úspěšně snaží vzdorovat tlaku předvánočního shonu spojeného s přípravami na svátky. Mnozí se 

snaží zvládat nejen domácí, ale i pracovní povinnosti, některým možná přijedou na vánoční svátky 

děti a blízcí příbuzní, touží tedy upřímně své drahé přivítat v příjemném a naklizeném prostředí, kde 

voní na stole nejrůznější oku lahodící cukroví a jiné pochoutky… 

A do toho shonu, na který jsme si již po léta zvykli, se v posledních dvou letech vloudil další faktor 

jménem virus (nejen) z Číny. S tímto virem se učíme více či spíš méně úspěšně žít, ale o tom psát 

nechci. Raději se vrátím k našemu biblickému textu popisujícímu Ježíšovo narození. Na první 

pohled se zdálo, že se narození Spasitele Hospodinu poněkud vymklo z rukou. Marie již byla 

těhotná, jenže těsně před porodem místo klidného odpočinku a chystání výbavičky pro tak vzácného 

potomka vydal císař Caesar Augustus nařízení, že každý je povinen cestovat do města svého 

původu. Žádné výjimky. Kde jsou lidská práva? Co když se Marii nebo děťátku něco stane? Proč to 

Bůh vůbec dopustil? Má se vůbec císař v tomto případě poslechnout? Není to plán toho Zlého, jak 

zhatit naše vykoupení? Jaké myšlenky se honily hlavou Marii a Josefovi, nevíme. V Bibli jen 

čteme, že uposlechli císařovo nařízení a bez ohledu na případná rizika Marie usedla na oslíka, Josef 

naložil to, co šlo vzít s sebou (a zřejmě toho nebylo mnoho na tak dalekou a náročnou cestu) a jeli 

tam, kam jim císař přikázal jet. Věřím, že Marii napadly mnohé myšlenky, nicméně oba, Josef i 

Marie, důvěřovali Bohu, že je povede i na této strastiplné cestě a vyrazili do neznáma. 

Dnes mají budoucí rodičky k dispozici mnohé pomůcky jako je pohodlné křeslo, míč, vana či 

sprcha, budoucí rodiče už si mnohdy ani neváží péče lékařů a raději riskují porod v domácím 

prostředí. Tehdejší mladý pár ale neměl na výběr. Žádná péče o budoucí rodičku se nenabízela, snad 

kromě porodních bab, ty ale nemusely být nablízku v cizím neznámém prostředí. Dnešní křesťan by 

si jistě představoval, že Pán Bůh přece pro narození svého Syna zajistí nejlepší hostinec s 

pohodlnou postelí a komfortem. Nicméně, jak je nám dobře známo, všichni směřovali tamtéž a 

místa k přespání v hostincích byla beznadějně plná. Nevím, jak k tomu faktu přistupoval Josef, 
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nicméně oba byli nakonec vděčni za přespání v chlévě. Málokdo si dokáže představit nesterilnější 

prostředí, absolutně nevhodné k porodu. V chlévě jsem viděla rodit hodně zvířat, nicméně (dnešní) 

člověk je choulostivý tvor, který většinou nerodí vestoje, nýbrž vleže, takže možnost přenosu 

infekce je velká. A právě tady věřím, že se Pán Bůh velmi oslavil. Svou velkou mocí ochránil Marii 

i jejího syna Ježíše, toho také chránili (dle pověsti) před prochladnutím vůl a osel. Důležité však je, 

že oba dva (Ježíš i Marie) přežili a byli zdrávi, neutěšeným podmínkám navzdory. 

A my dnešní křesťané máme za co Bohu děkovat. Bůh ve své velké lásce myslel i na nás. Proto 

Ježíše chránil, abychom měli možnost vykoupení od věčné smrti. A ještě mi dovolte se trochu vrátit 

k letošnímu Adventu. Mívám pocit, že lidé ze světa se k nám o Vánocích touží připojit a slavit 

narození našeho Spasitele společně s námi. Jen ale netuší, jak na to. A obchodníci vytušili, jak 

vášeň lidí pro nakupování dárků spojit s připomínkou adventní atmosféry. Vznikl z toho byznys 

prodávající rozličné adventní věnce a „vánoční tretky“ typu andílci, hvězdy apod. Celé se to nazývá 

Adventní trhy. Ne, nechci se tomu vysmívat, věřím, že úmysl mohl být dobrý. I mně se líbí typicky 

bavorská adventní atmosféra se svařáčkem v ruce a vůní skořice. Nicméně je fajn přestat 

lamentovat nad rozhodnutím naší vlády, ať už z našeho úhlu trhy dávají či nedávají smysl a raději si 

začít klást otázky: „Jak si Bůh představuje, že bych měl/a trávit letošní advent?“ „Jakou dává letošní 

specifická situace příležitost?“ „Není přece jen lépe vrátit se k biblickým textům a nechat 

promlouvat do mé situace samotného Boha?“ „Jak by se v mé situaci zachovali Josef s Marií? 

Nadávali by ve facebookových či jiných skupinách nebo by vzali situaci a jako fakt a raději hledali 

to, co se líbí Hospodinu?“ …. 

Na závěr Vám jednu radu přece jen dám. Uvařte si hrnec dobrého čaje nebo si svařte víno, zapalte si 

svíčku, otevřete Písmo a začtěte se do podivuhodného příběhu o Marii, Josefovi a Ježíši, Alžbětě, 

Janu Křtiteli a dalších… 

Milé sestry, drazí bratři, přeji Vám všem z celého srdce požehnaný Advent a radostné vánoční 

svátky. Přeji Vám pevné zdraví a spokojenost v kruhu blízkých i naší sborové rodiny. Kéž nám 

všem Pán požehná vlídností a citlivostí k našim bližním. Ježíš přišel na tento svět kvůli nám i těm, 

kteří ho dosud nepoznali. 

Eva Piherová            (Eva je starší farnosti Protivín, delegátem farnosti a členkou stanice Vimperk) 

ZPRÁVY Z FARNOSTI                                                        

- Děkujeme všem, kteří se rozhodli a podpořili svou účastí návštěvu slavnosti 100 let 
ECM v Praze. I když pro mnohé byl tento den náročný, přeci jen stál za to. Protivín 
s Týnem tak byl zastoupen největším počtem návštěvníků (17), což mnozí s uznáním 
ocenili (též biskup a superintendent). Vyzkoušeli jsme si, že to jde a výlet se může 
vydařit, když se trochu zapřeme. Až pomine ohrožení covidem a situace se navrátí do 
starých kolejí, naplánujeme výlet ve spolupráci s vlastivědným spolkem v Protivíně. 
Přítel Lažanský pracuje ve výboru tohoto spolku, je pravidelným návštěvníkem 
našeho klubu šachistů a má se zájezdy zkušenosti. Pracujeme na možné spolupráci.  

- Výroční konference proběhla ve zkráceném režimu, kvůli proticovidovým opatřením. 
Delegát farnosti postupně seznámí sbory se závěry konferenčních jednání a 
služ.přidělení na příští rok. 

- Farářka Mária Kunstová z Třeboně posloužila poslední neděli v listopadu. Seznámili 
jsme s její rodinou a dozvěděli nové informace o její službě v Třeboni. Navštívila i Týn 
a byla nadšená krásnou kaplí i prostředím. My děkujeme všem, kteří sestru přišli 
podpořit a za odměnu byli povzbuzeni jejím kázáním na těžký adventní text Luk. 21. 

- Děkujeme Hance a Milušce za úklidy modlitebny a jiných prostor. Za umytí oken. 



- Koncem roku předává službu účetního farnosti bratr Míra Šváb sestře Milušce 
Šálkové. Mírovi děkujeme za léta obětavé a zodpovědné, precizní služby v oblasti 
finanční,             a Milušce vyprošujeme moudrost a sílu do této služby. Od nového roku 
tedy prosíme všechny dárce, kteří odevzdávali své příspěvky, dary, desátky Mírovi, 
aby se nyní obraceli na sestru Milušku Šálkovou. 

- Denní čtení 2022- Úvahy nad hesly Jednoty bratrské, ještě posledních několik kousků! 
Cena publikace je 90,- Kč.  

- Pravděpodobně se zruší tradiční bohoslužba na 1. svátek vánoční. (25. 12.)  
- Modleme se za ukončení epidemie a návrat „ztracených“ ovcí do sborů a církví. 

Situace je opravdu vážná a doufáme, že po uvolnění opatřeních snad někteří najdou 
cestu zpět. 
 

NAROZENINY V PROSINCI SLAVÍ 
*10. 12. Navrátilová Drahomíra 

*10. 12. Hanzalová Adélka 

*17. 12. Kudlička Jiří   
*19. 12. Neuwirthová Pavla 

*22. 12. Truhlářová Marie  
*22. 12. Nováková Veronika 

BLAHOPŘEJEME, máme radost, že jste s námi!  

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 

Protivín každou neděli od 9.00 hod 

5. 12. R. Novák + Týn n. Vlt. ( vysluhování památky sv. 
Večeře Páně) 

12. 12.  M- Šálková  (Týn n. Vlt. domluvíme s Láďou) – kazatel v Praze 

19. 12.  R. Novák + Týn n. Vlt. 
25. 12. ???  1.sv. vánoční – 9. 00 ??? – uvažuje se o nekonání bohoslužby, starší rozhodnou 

26. 12.  H. Nováková + Týn n. Vlt. 
Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00 h.  
Vimperk každou neděli od 9.30 h. 
PROSÍME, CHOĎTE NA BOHOSLUŽBU VČAS, POZDNÍ PŘÍCHODY RUŠÍ OSTATNÍ. 
 
Šachový klub se schází každé druhé pondělí od 18.00 v klubovně. 
 
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. 

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



-Za rozhovory starších s vedením církve v neděli 5. 12. po bohoslužbě. Řešení střechy a případné vestavby 

na faře.  

-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 naše města, v kterých sloužíme. Za příspěvky do místního tisku, ať mohou oslovit čtenáře. 

- Za novou sestru, která začala navštěvovat bohoslužby v Týně. 

- Za další spolupráci s Jendou Lažanským a vlastivědným spolkem – společné výlety.  

- Za bezproblémové předání účetnictví bratra Švába sestře Šálkové. 

- Za štědré dárce, kterým není 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. 

POŽEHNANÝ ADVENT, POKOJNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A 

ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2022, PŘEJE STARŠOVSTVO FARNOSTI 

                                                              *** 

Modlitební předměty ECM – prosinec / december 2021 

                                        5. – 11. 12. 
                                                                          Diakonia 

Sme vďační za možnosť nahrať vianočný príbeh. Jeden pán, ktorý vlastní ovce, nám dovolil 
nahrávať na jeho pozemku, takže úvod príbehu s pastiermi sme nahrali tam. 
Sme vďační za youtube. Predchádzajúce roky sa scénky v rámci vianočných koncertov konali pre 

detský domov v Seredi najprv v modlitebni, potom v dome kultúry, ale teraz sa to nedá. Keď sa 

niektoré dvere zatvoria, otvoria sa iné, a niekedy aj lepšie a väčšie. Vďaka Bohu za možnosť 
vysielať aj vianočný príbeh cez youtube. 
Sme vďační, že funguje pošta. Minulý mesiac sme poslali seniorom do všetkých zborov 

vitamínové cukríky a čokoládky. 
Ani v tento adventný čas nechceme zabúdať na osamelých a starších ľudí zo zborov, aj v našom 

okolí alebo v DSS a povzbudiť ich pohľadnicou, balíčkom, telefonátom... Modlíme sa, aby ich Pán 

Boh potešoval. 
Milena Belková 

                                                                        Správa budov 

Prosím o modlitby: 
- vděčnosti za ochranu před negativními dopady pandemie a ochranu do dalších dní pro 

pracovníky SB i pro naše „zákazníky“ 

- přímluv za všechny pracovníky Správy budov – za jejich ochranu, doplnění sil a elánu, nové 

nápady a vize, za odvahu a schopnost tvůrčích řešení krizí a obtíží 
- přímluv za světlo na cestu do všeho co chystáme tak, aby byl naplňován Boží plán a ne naše 

představy o něm 

Martin Mizur 
                                                              12. – 20. 12. 
                                                 Kancelária ústredia ECM SO 

Hlavnou potrebou je múdrosť a citlivé vnímanie Božej vôle a vedenia pre nás, aby všetky kroky a 

rozhodnutia boli v súlade s Božím srdcom, aby sme všetko čo robíme sústredili na cieľ 
zachraňovať ľudí pre večnosť. K tomu veľmi potrebujeme citlivé rozpoznávanie na čo sa v prvom 



rade sústrediť a kde investovať čas a financie. 
Iveta Laurovičová 

                                                Kancelář ústředí ECM ČO 

Letošní rok byl již druhým rokem, který byl opět poznamenaný větší či menší měrou pandemií 
covidu. Jarní provoz církve ovlivnila doznívající zimní covidová vlna, kdy za kombinované 

prezenční a online účasti proběhla dubnová Oblastní konference. Za prezenční účasti pak již 

proběhla slavnostní inaugurace nové superintendentky Ivany Procházkové a rozloučení s bývalým 

superintendentem Petrem Procházkou (přesunuto z původního lednového termínu na květen). 
Po klidnějším létě se začátek nástupu další covidové vlny trefil do nejvýraznější akce letošního 

roku: již třetího posunutého termínu oslav stoletého výročí naší církve. Oslavy 100+1 let ECM 

proběhly za zvýšených bezpečnostních opatření zároveň s Výroční konferencí, přesunutou  
z tradičního předletního termínu právě na podzim, aby se oslav mohli účastnit i naši slovenští 
bratři a sestry. Velký dík patří všem, kteří se do zapojili do příprav a jakýmkoliv způsobem 

napomohli zdárnému průběhu akce. Velice všem děkujeme, děkujeme i účastníkům, a též za Vaše 

hojné modlitby! 
Pokud pandemie vedle mnoha omezení přinesla i něco nového, tak je to určitě výrazný nárůst 
používání nových technologií. Z možnosti online propojení se stal „nový normál“ a je hojně 

využívána i jako doplněk při různých prezenčních setkáních, kdy není z různých důvodů možná 

osobní účast některých účastníků. Farnosti na poli technologií též výrazně pokročily. Doufáme, že 

k tomu svým dílem přispělo i operativně domluvené březnové online školení ohledně zpracování 
zvuku a videa. 
Co se týká samotné kanceláře, považuji v dnešní době už skoro za zázrak, že opět mohu po roce 

konstatovat, že zaměstnancům kanceláře se zatím nákaza zcela vyhýbá. Jsme za to Bohu vděčni. 
Stejně tak i za to, že u dalších našich zaměstnanců, kteří covid prodělali — tedy zejména farářů — 

se tito z nemoci dobře zotavili. 
Modlíme se: 
- Za Boží požehnání, moudrost, vedení i zdar do aktivit a služeb kanceláře ústředí, všech našich 

farností, sborů i středisek křesťanské pomoci — ať všichni svým dílem a možnostmi přispíváme 

k budování Božího díla. 
- Za zdraví a ochranu všech našich zaměstnanců i členů, a jejich rodin. 
- Za zdárný průběh akcí, které nás čekají v příštím roce. Výhled uveřejněný v loňských prosbách 

o modlitby byl nakonec v realitě dosti odlišný – aby tedy bylo možné je vůbec uskutečnit, a aby 

proběhly ku prospěchu i radosti. Po výjimečném letošním roce nás čekají zejména tradiční 
události, jako jsou jarní farní konference, dubnová Oblastní konference a květnová Výroční 
konference, tentokráte na Slovensku. 
Za všechny modlitby velmi děkujeme. 
Martin Kukla 

                                                            19. – 25. 12. 
                                                     Rada slovenské oblasti 
Ďakujeme 

- za všetkých členov Rady 

 (Gabriella K, Lenka P., Milena B., Pavol A., Patrik H. Ĺuboš T. ,Štefan R.); 
- za ich ochotu podieľať sa na budovaní našej cirkvi. 
Modlime sa 

- za jednotu, dobrú atmosféru na rokovaniach; 
- múdrosť Svätého Ducha pri všetkých jej rozhodnutiach; 
- to, aby Rada SO mohla byť nápomocná pri duchovnom napredovaní našej cirkvi, pri obnove 

zborov a pri zakladaní nových zborov a pri činení učeníkov. 
Štefan Rendoš 



                                                             Rada České oblasti 
Rada oblasti byla ve stávajícím složení zvolena při Oblastní konferenci v květnu 2020: Martina 

Chlupáčková, Petr Konopík, Vít Pavelek (volení laičtí členové), Ctirad Hrubý a Milan Mrázek 

(volení duchovenští členové). Jako náhradníci byli zvoleni Petr Vaďura (za duchovní) a Miluše 

Šálková (za laiky). S radou úzce spolupracují její tajemníci: Jana Křížová (misijní koordinátorka), 
Martin Mizur (za Správu budov), Martin Kukla (vedoucí kanceláře RO), Jan Procházka (vedoucí 
Komise pro finance a církevní majetek) a Karel Nyerges (tajemník RO pro sociální práci). 
- Děkujme za službu bratří a sester ve vedení církve. 
- Kéž jim Bůh žehná rozumností i moudrostí, prozíravostí i odvahou, vizemi a trpělivostí. 
- Kéž stojí pevně nohama na zemi, ale srdcem a očima vidí Krista, jeho dílo mezi námi. 
- Kéž naslouchají církvi s porozuměním, ale mají také rozpoznání, jakým směrem Bůh svou 

církev vede. Kéž rozpoznávají poslání české ECM v ekuméně, ve společnosti, v rámci světové 

ECM. 
- Kéž jim Bůh žehná v osobních životech a v jejich rodinách. 
Ivana Procházková 

                                                       26. 12.2021 – 1.1.2022 

                                                            Superintendent SO 

Ďakujme Pánovi za brata superintendenta Štefana Rendoša: 
- za jeho ochotu slúžiť v tejto pozícii, i keď to nie je pre neho ľahké; 
- za jeho priateľské správanie; 
- za snahu o šírenie lásky a pokoja; 
- ochotu slúžiť marginalizovaným; 
- za vernosť Božím pravdám. 
Vyprosujme pre neho: 
- silu vytrvať, prekonávať prekážky, či už osobného charakteru alebo vyplývajúce z vonkajších 

okolností; 
- vedenie v službe slovom i skutkom; 
- vytrvalosť a múdrosť v štúdiu Písma; 
- odvahu a múdrosť v rozhodovaní; 
- vedenie Svätého Ducha v smerovaní ECM na Slovensku v turbulentných časoch v svetovej 
cirkvi; 
- jasnú myseľ a dobrých radcov v rohodovaní o finančných otázkach. 
Lenka Procházková 

                                                       Superintendent ČO 

Drahý Pane Ježíši, 
děkujme Ti společně za superintendentku Ivanu Procházkovou a vyprošujeme pro ni : 
Požehnání v osobním životě, prosíme za její rodinu, manžela Petra a děti. 
Požehnání a moudrost při administraci, správě a pastoraci ve svěřených sborech. 
Moudrost a rozvahu při vedení, řízení a koordinaci církve a pro jednání ve vyšších grémiích. 
Dostatek sil a zdraví při vykonávání náročné funkce superintendentky. 
Petr Konopík 

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 

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 

 

KAZATEL DOPORUČUJE – tentokrát tě zvu na zajímavý film Věřím, že příběh Richarda 

Wurmbranda se stane díky filmu "Mučen pro Krista" tématem mnoha rozhovorů i setkání. 

Film uvedla v premiéře TV NOE a brzy bude nabídnut i na DVD a jinde.  

 

 
                                                *** 

 

 28. 11. začal osmidenní židovský svátek chanuka, známý jako svátek světel.  

Chanuka připomíná zázrak při opětovném vysvěcení jeruzalémského chrámu po povstání 

Makabejských ve druhém století před našim letopočtem. Podle tóry našli Židé v chrámu jen jednu 



zapečetěnou nádobku s olejem, díky které by chrámový svícen hořel jen jediný den. Nakonec ale 

zázračně vydržel plát osm dní, během kterých byl připraven a posvěcen nový olej. 

 

 

 

 


