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Drazí v Kristu 

          Již nějakou dobu se zamýšlím, jak je dnešní doba zvláštní. Lidé jsou k sobě mnohdy
neupřímní a odtažití. Nejen ve světě, ale i v církvi. Mezi jednotlivými denominacemi, ale i v rámci
jedné církve. A přitom v bibli se píše: Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec
všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. (Efezským 4:5-6) Přes všechny
pochybnosti  mi  však Pán poslal  do cesty i  takové,  kteří  mé obavy rozptylují  a  naplňují  mne
optimismem. Například v Týně při jednání se statikem ohledně stavu naší kaple. Když jsem statika
uviděl, první, co mne napadlo bylo „to bude asi nějaký rocker, nebo motorkář “. Nakonec jsem si
užil báječný rozhovor s člověkem z církve. Při našem rozhovoru vyplynulo, že jsme sice každý z
jiné  denominace,  ale  Bůh  je  přeci  jen  jeden.  Další  svědectví  je  od  nevěřícího  člověka.  Náš
rozhovor se točil kolem ztrát věcí a jejich navrácení původnímu majiteli. Shodli jsme se, že je
důležité se vždy zachovat čestně. Nakonec mi vyprávěl jednu příhodu, která se mu stala. Jednou
prý ztratil celkem vysoký obnos peněz určený pro zaměstnavatele. Zapomněl ho s peněženkou na
střeše svého vozu při odjezdu od klienta. Už se s ním v duchu loučil, ale večer mu volali cizí lidé,
že ji našli i se všemi penězi a doklady. Jak nakonec řekl: „Lidé nejsou tak zkažení, jak se na první
pohled může zdát.“ Pro mě je to důkaz, že člověk vždy sklidí, co zaseje. Buďme k sobě ohleduplní
a přistupujme ke každému v lásce a pokoře. Není na nás, abychom soudili druhé. To přísluší jen
Bohu. U něho budeme hledat útočiště a k němu máme odkládat svá břímě. Neznamená to, že byste
si měli nechat vše líbit. Vím, že si mnoho nevěřících myslí, že je to povinnost křesťana. Na druhou
stranu držet si v sobě zlost a ublíženost není řešením. Spíš se modlete za ty, kteří svým jednáním
ohrožují svůj věčný život a dobro nás všech. Láska, nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte
k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V
horlivosti  neochabujte,  buďte  vroucího ducha,  služte  Pánu.  Z naděje  se  radujte,  v  soužení
buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. (Římanům 12:9-12)     

                                                                                                                                       Láďa Klimeš
(Láďa je starší farnosti Protivín, zastupuje hlavně záležitosti sboru Týn nad Vltavou)

ZPRÁVY Z FARNOSTI                                                       

STALO SE
- V sobotu 11. 9. uzavřeli manželství před Bohem i lidmi v Husově kapli v Týně n. Vlt. naši

milí - Lenka a Miroslav. Kaple byla nádherně vyzdobená, nevěsta krásná a všichni jsme
se  radovali.  Blahopřejeme  novomanželům  Mikolášovým  a  děkujeme  všem,  kteří  se
podíleli na přípravách obřadu i hostiny.

- Konference mládeže ECM v Mikulově se dle slov organizátorů vydařila
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 18. 9. navštívili sbor v Týně, pod vedením Radima Škalouda, sourozenci z plzeňského
sboru Lochotín.  Místní členové se sešli  v hojném počtu a společně se udělalo mnoho
dobré  práce.  Večer  se  u  ohně  opékaly  vynikající  buřty  a  odpočívalo  se  po  dobře
vykonané práci. Díky všem, kteří akci organizovali a pomáhali.

- Naši kazatelé se účastnili týdenního soustředění v klášteře Vranov u Brna. Tematicky byl
týden zaměřen na službu církve potřebným – Diakonie. Oba naši kazatelé vzpomněli, že
už je to rok, kdy  museli předčasně školu opustit – zasaženi Covidem. A šupky s  rodinami
do karantény. Díky Bohu, že už je to pryč.

- Poslední  sobotu v měsíci  se  konalo  v Praze setkání  studentů  Modulu  A,  sestra  Eva a
Marcela se přihlásily ke studiu, čehož si velice vážíme. Studium je jednou z podmínek
povolení ke kázání. Děvčata vytrvejte a nevzdejte to!

STANE SE
- Druhou  neděli  v říjnu  poslouží  kázáním  bratr  Zd.  Neužil  a  bude  s námi  sdílet  svou

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

- Druhou neděli si připomeneme vděčnost za úrodu – díkůvzdání. Chcete-li něco přinést
a obohatit tak společný stůl, využijte této příležitosti.

- Schůze kazatelů ECM se bude konat v úterý 12. 10. v Praze.
- 17. - 18. 10 se kazatel Novák účastní exercicií ve Slaném; Zd. Neužil ve druhé skupině

absolvuje exercicie 31. 10. -1. 11. 
- Výroční konference se koná v Praze 5. – 7. 11.  V sobotu 6. 11. jsme pozváni na oslavu 100

let ECM, která již byla kvůli Covidu několikrát odložena. Tak doufejme, že tentokrát se
výlet do Prahy vydaří. Udělejte si na tuto sobotu čas a prožijte den volna v obecenství
křesťanů z celé ČR i SR. Doprava by vás neměla nic stát, počítáme že nás na místo odveze
a zpět přiveze objednaný bus. 

RŮZNÉ
- Denní čtení 2022 - Úvahy nad hesly Jednoty bratrské jsou již k dispozici a je možno je

objednat u kazatele. Cena publikace je 90,- Kč. 
- Šachový klub se schází každé druhé pondělí od 18.00 v klubovně. Zatím se pravidelně

setkává pět mužů. Kdo hru zná, ví, že je dobrý sudý počet hráčů a tak stále platí výzva ;
třeba znáte někoho, kdo by si rád partičku dal, nestyďte se jej pozvat.

- Vimperští  odeslali  na  Radu  oblasti  zpracovaný  projekt  Veselky-  rekr.chalupy  ECM.
Projekt  je  zaměřen  na menší  úpravy  pod  správou misijní  stanice  Vimperk.  Přejeme
projektu úspěch a moudrost všem při dalším jednání.

- Práce v Pastelce finišují.  Podali  jsme křesťanským sborům v okolí  nabídku pronájmu
domku  k  rodinnému  bydlení.  V případě  nezájmu  nabídneme  toto  krásné  místo  širší
veřejnosti. Bližší info u starších farnosti.

- Miluška  zařídila  velmi  praktický  dar  pro  náš  sbor  –  robotickou  sekačku  na  farní
zahradu. Sekačka je velmi poslušná, plní přikázání, pracovala by i v neděli, kdybychom
jí to dovolili. 😊Miluško, velké díky!

- Pojistná událost – padlý ořech a zničené dět. hřiště – již vyřešena. Náhrada přiměřená.



       100 LET ECM
V roce 2020 uplynulo sto let od založení Evangelické církve metodistické. K tomuto výročí byla
v loňském roce naplánována a připravena podzimní celodenní oslava, která však musela být
kvůli pandemii bohužel zrušena.
Toto požehnané výročí si tedy chceme připomenout a oslavit v letošním náhradním termínu, a
to opět celodenní oslavou — v sobotu 6. listopadu 2021.
Program akce:
10:00 — 12:00 Zábavný komponovaný program - 1. část
12:00 — 13:30 Občerstvení - přestávka na oběd
13:30 — 15:15 Zábavný komponovaný program - 2. část
16:00 — 17:30 Slavnostní bohoslužba
17:30 — 18:30 Občerstvení, zakončení
Čeká  na  Vás:  Retro  Burger  Food  Truck  ·  Zábavné  střípky  z historie  ·  Instax  fotokoutek  ·
Vzpomínky pamětníků ·  Limitovaná edice suvenýrů ·  Chvály ·  Církevní kroniky ·  Svědectví ·
Zdravice hostů z Ekumeny · Prezentace středisek křesťanské pomoci · Tetovací obtisky (nejen
pro děti:-) · Výstava · a další..

 

NAROZENINY V ŘÍJNU SLAVÍ
*03. 10. Neužil Zdeněk  
*04. 10. Šípek Jan       
*10. 10. Truhlář Jiří
*25. 10. Nováková Gabriela    
*26. 10. Piherová Eva
*26. 10. Nováková Viktorka (Týn)
BLAHOP EJEME, máme radost, že jste s námi! Ř
Kéž vám Hospodin žehná a chrání. Zůstaňte věrní!!!
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Protivín každou neděli od 9.00 hod
3. 10. Novák R. + památka VP + Týn n. Vlt.
10. 10. Zdeněk Neužil + Týn n. Vlt. – poděkování za úrodu
17. 10. Novák R.  + Týn n. Vlt.
24. 10. Novák R. + Týn n. Vlt.
31. 10. Nováková H. + Týn n. Vlt.

Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00 h.   
Vimperk každou neděli od 9.30h (Neužil Zd.) poslední v měsíci památka Večeře Páně (Novák R.)

SKUPINKY – MODLITEBNÍ – BIBLICKÉ HODINY
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. 

-Zvláštní přímluvy za zdraví nejstarší členky farnosti Vlasty Lamačové a nejmladší členky farnosti,
právě narozené Valerie Topkové (Nela Topková Neužilová-Vimperk).

-Za pronájem Pastelky bezproblémovým lidem.

-Jak dále s opravou střechy farního domu- cena navýšena o 700 tisíc. Byty k pronájmu? Půjčka?

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

-Za mladé lidi do našich sborů, hudebníky.

-Za Kudličkovy a jejich novou rodinnou situaci – moudrost a sílu - rodina se rozrostla o dvě děti.

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

...a k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne.   
Žalm 102, 18

NENÍ NAD POCTIVOU, STAROU, DOBROU KNIHU – KAZATEL DOPORUČUJE

To nejlepší z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských.
Obecná porada o nápravě věcí lidských je Komenského největším dílem. Ačkoli ji psal přes třicet let a popsal více než
2000 stran, nikdy ji  nedokončil.  Za jeho života vyšly  jen dva svazky.  Přesto o tomto díle  diskutovala celá tehdejší
vzdělaná Evropa. A jak by také ne? Vždyť Komenský byl po celé Evropě váženým a uznávaným učencem, ačkoli sám se
považoval především za kazatele a za proroka, který předkládá světu výzvu k všeobecné nápravě věcí lidských. Dnes
sice nezažíváme hrůzy třicetileté války, jak je zažíval Komenský, ani nás netrápí morové nákazy. Přesto o mnohých
válkách slýcháme, některé se nás i dotýkají, a ani nákazy se nám nevyhýbají. Ale tou největší nákazou, kterou touží
Komenský spolu se všemi ostatními překonat, je ztráta lidskosti. A tak výběr nejlepších myšlenek z Komenského Obecné
porady je i po více než 350 letech aktuální výzvou k tomu žít jako lidé, hledat vše, co umožňuje obnovu společnosti,
návrat k hodnotám a morálce. A výzva to není vůbec teoreticko-filozofická, ale praktická a až překvapivě konkrétní.
Nadarmo se Komenský nepovažuje za velkého pedagoga. 

http://biblenet.cz/b/Ps/102#v18


        
                  Báseň Vyznání víry vybrala a do KV zaslala sestra Magda Zemanová. Díky!        

Došlo po uzávěrce:

Milé sestry a milí bratři,
ráda bych se s vámi podělila o některé věci, které sice nejsou tak duchovní, přesto však ovlivní, 
aspoň v to pevně doufáme, chod naší farnosti. A když v to doufám, tak je jasné, že by se mělo jednat
o něco pozitivního.
SKP Pastelka opustila prostory v zahradním domku na zahradě. Práce střediska není ukončena, 
doufáme, že se bude dařit čas od času nějakou akci uspořádat. Dům, který se nám podařilo v letech 
2004 až 2007 postavit za obětavé práce mnoha bratrů a sester z protivínského sboru, díky 
dlouholeté spolupráci s VIM týmy z USA a za přispění správy budov ECM, sloužil podle vize, 
kterou měla Magda Zemanová, dětem. Od roku 2010 do srpna 2021 tam fungovala Pastelka za 
symbolický pronájem. Chci moc poděkovat na tomto místě farnosti Protivín, že nám poskytla 
prostory i zahradu, kde se konalo několik akcí. 
Přišel čas odejít, ale díky uváženému a dobrému hospodaření se podařilo ušetřit. Jak jistě víte, a 
věřím, že se za to i modlíte, probíhala v Pastelce v září rekonstrukce. V podkroví se vybudovaly dva
pokoje, upravila elektroinstalace, všude se vymalovalo, aby se mohl dům pronajímat a generovat 
tak peníze pro farnost. 
Díky grantu z Komunitní nadace Blanicko – Otavské (KONABO) Pastelce byla pořízena robotická 
sekačka. Ty peníze jako by nám spadly z nebe. KONABO Pastelku celé roky pravidelně podporuje. 
Přestože jsem už věděla, že bude Pastelka „končit“, mohli jsme znovu žádat o grant. Popravdě, 
nechtěla jsem ty peníze už na nic využít, a tak jsem se o ten grant nechtěla ucházet.  Nakonec přišel 
skvělý nápad od ještě skvělejšího mého muže, abychom za to pořídili tu robotickou sekačku, o níž 
jsme už několikrát mluvili. Dnes jsem za to nesmírně ráda. Vidíme to jako velmi dobrou investici, 
protože v současné chvíli síly ubývají, členové a přátelé protivínského sboru stárnou, takže na práci 



je stále méně rukou. Většina těch, kteří jsou ochotní, už zkrátka nemohou. Rodina Novákových by 
byla ochotná a starala by se o zahradu, ale myslím si, že pořízení robotické sekačky je lepší volba i 
s ohledem do budoucnosti.
Pastelka nebyla a není farnosti nic dlužná. Co se financí týče, byla Pastelka požehnaná. Důkazem 
toho je, že mohla kompletně zaplatit přestavbu zahradního domu, aby se mohl pronajímat. Jsem na 
to pyšná, ale taky vděčná Pánu, že si dokáže najít zdroje, finance tam, kde my je nevidíme nebo 
bychom je tam nehledali. Co mě trápí, jsou lidé. Do sboru jich moc nových nepřišlo. Jsem vděčná 
za nová přátelství, která se během let vytvořila. Nicméně mám hořkost na jazyku a smutek v srdci 
z toho, že nerosteme a ani díky mé práci se to nestalo, i když jsem v to na začátku své práce hodně 
věřila. Otázka je, co děláme špatně, kde je zakopaný pes? Kladu si otázku, proč nám Bůh nežehná. 
U sebe vidím několik věcí. Chybí mi skutečná láska, zapálení a chuť se obětovat. Obětovat svůj čas,
své pohodlí. Jsem pyšná, protože si myslím, že věci dělám líp než druzí, falešný pocit, že pracuji víc
než ostatní. Když jdu něco dělat, jdu už jen z nějaké povinnosti, nutnosti. Chybí z toho radost. 
Můžu působit dojmem, že jsem ve sboru potřeba, ale mé vnitřní nastavení je špatné. Bůh to ví a teď 
to víte i vy. Prosím tedy za odpuštění vás, kteří mě v tom poznáváte, kteří jste ode mne zažili 
nějakou nadřazenost, pýchu, neochotu nebo cokoliv, čím jsem vám ublížila nebo vás zranila. Prosím
i Boha Otce, aby mi odpustil. Jen tak se budu moct hnout dál.

Miluška

Půdní přestavba

Jistě víte, že již několik let se plánuje oprava střechy na faře v Protivíně. Někteří se projektu 
věnovali opravdu dlouho a intenzivně. Projekt provází nesnáze. Nejprve s firmou Macháč, která 
slibovala, ale nakonec neplnila termíny odevzdání projektu, takže se musela s ní rozvázat smlouva. 
Jenže od té doby ceny práce i materiálů rostou. Vstoupilo se do dalšího jednání, ale teď už nejsou 
peníze na opravu. Staršovstvo nechce dělat půdní vestavbu, kdy by se postavily např. 2 byty a 
z nich šel nájem do farnosti (sboru), protože nemáme na to si peníze půjčit a splácet. Správa budov 
letos peníze nemá, takže se zatím rekonstrukce střechy opět oddálila. Je tedy na modlitby nás všech,
aby nenapadlo tolik sněhu, že se střecha provalí a Novákovi i sbor budou v kalamitním stavu. Je na 
modlitby, aby se peníze někde našly, resp. aby je správa budov měla k dispozici. Částka je to veliká,
takže je to otázkou. Osobně bych byla ráda, kdybych věděla, že to vás, bratři a sestry, taky zajímá a 
že na to myslíte. Třeba tím, že se na z času na čas zeptáte, projevíte skutečný zájem a ponesete to na
modlitbách. Později třeba přijde nějaký bezva nápad. Prozatím by ale stačil zájem o dění ve 
farnosti.

              Miluška

                                                                                                                                                                                                                     




