
ŘÍJEN 2020 zpravodaj farnosti Protivín 

K O R U N A V Í R Y  

Mírová 171, 398 11 Protivín 

farní úřad tel.: 775 941 105; 737 540 022; 

FB : ecm protivin; www: umc.cz; email: 

protivin@umc.cz 

číslo účtu farnosti: 601609874/ 0600            

Drahé sestry, drazí bratři a přátelé, 

přeji vám pokoj našeho Pána Ježíše a zdravím vás srdečně z izolace, kde s Hankou nyní trávíme 

čas, jak jsem vás informoval emailovou zprávou v týdnu. Protože ještě nejsem úplně zdráv, 

provází mě zvýšená teplota a nedokáži se plně soustředit delší čas, také informačník bude 

stručnější. Rád bych poděkoval všem, kteří na nás v těchto chvílích myslíte a moc povzbudivé 

jsou i pozdravné sms  či telefonáty některých z vás.  

                                                                               V Kristově lásce Richard Novák, kazatel farnosti 

 

ZPRÁVY Z FARNOSTI 

- STO LET ECM se tedy neslavilo, organizátoři rozhodli oslavu stopnout a den oslav přesunout na  
sobotu 22.5.2021.  Už nyní tedy zapište do diáře. 

- 20. - 24. 9. se opět ve Vranově u Brna konal „Studijní týden“ pro kazatele v rámci celoživotního 
vzdělávání. Z farnosti se účastnili M. Šálková, Z. Neužil a R. Novák. Ve středu večer se u mne 
projevily znaky nemoci Covid 19. Po krušné noci, ve čtvrtek, jsem mohl s br. Neužilem odjet 
domů. Později se potvrdilo, že pozitivní je i Zdeněk, který se mnou sdílel jeden pokoj. Zdeňkovi 
patří díky za odvahu, že mne neopustil a bratrsky se o mne staral. Přeji mu také brzké uzdravení. 
Dost už bylo karantény.  

- Obnovili jsme předplatné Života víry na další rok – časopis k zapůjčení v modlitebně 

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

- Druhou neděli v říjnu věnujeme bohoslužbu Díkůvzdání, tedy vděčnosti za dary, které jsme 
přijali od Hospodina. Vděčnost je silné téma a sbor uvítá i vaše svědectví. Čím tě požehnal? 
Připomeneme si i vzácnou oběť Kristovu při vysluhování sv. Večeře Páně. Těšíme se i na 
společenství s týnskými. 

- O víkendu 24. - 25. října přijedou brigádníci z Plzně pomoci týnským při úpravách našeho 
kostelíčka a okolí. Práce je hodně a za tuto aktivitu a bratrskou pomoc jsme vděčni. V sobotu 
dopoledne by mělo přijet 10-15 lidí a zapojit se do práce, kterou budou řídit místní členové sboru. 
Večer bude pokračovat programem a nedělní dopoledne bude slavena bohoslužba v Týně. Díky 
všem, kteří se zapojili do příprav. 

 

 

mailto:protivin@umc.cz


NĚKOLIK ZPRÁV Z VÝROČNÍ KONFERENCE ECM ČR A SR  (vybírám, co by vás mohlo zajímat)                  
                                                                                                                                      
Vzhledem k situaci kolem epidemie (Covid-19),  byla i letošní Výroční konference poněkud 
zvláštní. Bratr biskup zůstal ve Švýcarsku a ani naše Česko - Slovensko se nesešlo na jednom 
místě. Konference se konala on-line, naši kazatelé se sešli ve Vršovicích bez delegátů a účastníci ze 
Slovenska i biskup se připojili živě přes internet. Biskup ustanovil za lokální kazatelku v Třeboni 
Márii Kunstovou a na diakona ordinoval bratra Davide Chlupáčka z Jihlavy. Od nového roku 
nastupuje do úřadu superintendenta sestra Ivana Procházková. Milan Mrázek je služebně 
přidělen od nového roku na farnost Praha Strašnice. Bratr kazatel Zdeněk Brož slouží jako kaplan 
ve vězení. Nově převzal misijní službu v Jablonném v Podještědí na částečný úvazek. Sestra 
kazatelka Rostislava Gažíková - Fečová ukončila svou službu v Třeboni k 30. 6. 20. Po přestěhování 
do Prahy pokračuje ve svém doktorandském studiu na HTF. Ministerstvo školství schválilo zřízení 
církevní Základní školy v Litoměřicích. Pokud bude mít zájem dostatek žáků, mělo by vyučování v 
první třídě začít v září 2020. Rada oblasti darovala na úpravu prostor školy ze svých rezerv 
1.000.000,- Kč.  

NAROZENINY V ŘÍJNU SLAVÍ 

 
*3. 10. Zdeněk Neužil 
*4. 10. Jan Šípek 

*10. 10. Jiří Truhlář 

*25. 10. Gabriela Nováková 

*26. 10. Eva Piherová  
*26. 10. Viktorka Nováková 

BLAHOPŘEJEME, kéž vám Hospodin mocně požehná! 
 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 

Protivín každou neděli od 9.00 hod 

4. 10. Šálková M. 
11. 10. Novák R. - Díkůvzdání s vysluhováním VP                                                                                                                                                                  
18. 10. Novák R. 
25. 10. Nováková H. 
 

Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00h kromě 1. neděle v měsíci (účast v Protivíně) 

(slouží kazatelé po dohodě) 

Vimperk každou neděli od 9.30h  
 

Seznam akcí k modlitbám, říjen 2020 (viz akce výše) 

V naší farnosti prosíme za nemocné a Boží ochranu pro ně. Prosíme za naše děti, aby si našly ve 

sboru místo a k církvi měly kladný vztah. Prosme za dospělé, aby měli moudrost a byli dětem 

příkladem, aby nemluvili špatně o církvi, byli vzorem v řeči i skutcích. Prosme za moudrost pro 

kazatele, učitele a staršovstvo farnosti. Vyprošujme si ochotné služebníky, kteří věnují svůj čas 

sboru jako Pánu. Prosme za ochotné a štědré dárce, kteří podporují sbory finančně a nezapomeňme 

za ně i děkovat. Prosme za nové hudebníky, za ty, kteří jsou obdarováni talentem, ale hřivny 

zakopali. Prosme za zdravou a silnou církev, otevřené vztahy, nevyhýbání se sobě navzájem. Je 

možné, že :  Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude 

konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? 1 Petrův 4,17.                                                        

                                  

                
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 


