SRPEN 2020 zpravodaj farnosti Protivín

KORUNAVÍRY
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,
zdravím vás uprostřed prázdnin a dovolených. Doufám, že jste všichni v pořádku,
odpočíváte a nabíráte dalších sil do příštích dnů. Za nemocné, o kterých vím, se modlíme,
myslíme na ně a je nám líto, že nemohou užívat v plnosti té nádherné přírody a stvoření vůbec.
No, ono ale letos je pro nás všechny takové trochu omezené období. KORONAVIRUS stále útočí
a prázdniny ho moc nezajímají. Jsem rád, že nikdo od nás nepropadá panice, nevolá hygienu, když
se kazatel objeví bez roušky, nebo když zrovna před bohoslužbou došla dezinfekce. No, abych se
přiznal, trochu jsem zpanikařil sám, když jsme na Slovensku zjistili až před obchodem, že musíme
s rouškou, jinak ani náhodou. Nu, co dělat? Zpět to nešlo a jíst jsme museli. Praktické děvče, má
milá žena, mě obalila jako sněhuláka kapucí a větrovkou zahalen jsem se vydal přes ozbrojenou
stráž mezi regály. Zatímco Hanka se za výlohou bavila, já jako bubák ze strašidelného filmu se
plížil a hledal něco k snědku. Nakonec jsem využil šokovaného personálu včetně sekuriťáka,
kartou zaplatil a zmizel ven. No, ale jak nám zasloužená večeře panečku chutnala! Tak i takovéto
dobrodružství můžete zažít o dovolené. Ale to vám samozřejmě bratrsky nepřeji.
V Kristově lásce Richard Novák, kazatel farnosti
ZPRÁVY Z FARNOSTI
Konečně je to tady! Po měsíční expozici kresleného humoru v našem kostele
v Týně nad Vltavou, díky obětavé pomoci Martiny a Ládi Klimešových, se
podle plánu přesunula výstava k nám do Protivína. Panely s obrázky budou
vystaveny v průjezdu sborového domu a přístupné veřejnosti v hodiny určené
dobrovolníky. Tímto i zveme ke službě. Můžete-li si udělat čas /třeba dvě
hodinky, kterýkoli den/, otevřít bránu a vítat návštěvníky milým úsměvem,
pak je vaše pomoc vítaná. Prozatím se budou u výstavy střídat Richard, Hanka,
Miluška. U vchodu budou vystaveny knížky na prodej a letáčky zdarma. Občerstvení možné. Další
vaší kreativitě se meze nekladou😊.
Pavel Bosman je karikaturista, jehož originální humor je dobře znám nejen čtenářům časopisu
Život víry, kam svými kresbami pravidelně přispívá. Bosman si kvalitou své kresebné zkratky
nezadá s našimi nejlepšími současnými karikaturisty. Svým humorem nastavuje zrcadlo našemu
církevnímu prostředí.
- V pondělí 6. 7. na svátek M. J. HUSA organizovali týnští neobvyklou akci. Irena zajistila přes své
známosti (jak je dobré míti známosti!) možnost využít otáčivé hlediště v Týně n. Vlt. A tak mohla
od 13:00 hod proběhnout netradiční bohoslužba pod širým nebem. Zapojil se téměř celý sbor,
Hečkovi nabídli návštěvníkům občerstvení a výběr knížek, Láďa nacvičil dokonce starý hymnus,
trošku nám popršelo (aby nám sláva nestoupla do hlavy) a celá akce je vynikající příprava a start
na další podobné. Mohl jsem se vžít do role M.J.H. a pronést kázání. Sice 600 let staré, ale
aktuální stále. Nu, a večer jsme se mohli v TV podívat na umělecké ztvárnění příběhu tohoto

velikého svědka Boží pravdy, za kterou neváhal položit svůj život. Díky všem za spolupráci, která
jistě bude pokračovat.
- Od 10. 8. do 14. 8. se koná Letní kuchařský příměstský tábor pod vedením Milušky Šálkové.
Přejeme mocné vedení v moudrosti Ducha Páně.
- Letní tábor pod Pouští pořádá náš sbor Týn n/Vltavou ve spolupráci s místním DDM ve dnech
22.-31.8. Vede Lenka Šindelářová a pomáhají mladí. Těšíme se na příliv mládeže😊.
- Ve Vimperku probíhají nadále stavební práce, přijela i pomoc z plzeňského sboru.

- STO LET ECM – slavíme 100 let Evangelické církve metodistické v České a
Slovenské republice. Prosím-zapište si do diáře.
Sobota 3. října 2020 od 10.30 Zábavný komponovaný program, občerstvení, oběd, slavnostní
bohoslužba-17.15 ukončení. Bližší program na www.umc.cz
Pro naší farnost (Protivín-Týn-Vimperk) : prosím přemýšlejte, zda se slavnosti zúčastníte, dříve
byly takové výjezdy a návštěvy součástí života sborů, poznávání sourozenců v církvi. Různé tradice
a svědectví tvoří jakési pouto, které je nepříteli a mocnostem zla velmi nepříjemné, snaží se sbory
i jednotlivce izolovat. Zkusme se postavit těmto snahám, nenechme si ukrást požehnání ze
společenství.
Vedoucí sborů Týn a Vimperk prosím, vytvořte seznam případných zájemců, rozdělte auta, řidiče a
kdo s kým pojede. V Protivíně prosím zapište se na připravený arch papíru- řidiči s autem, kolik
můžete vzít lidí a vy, kteří pojedete.
Připomínám jen, že v pátek 2. října se musí členové Výroční konference účastnit jednání, v neděli
je bohoslužba a ordinace nových služebníků. Tito se tedy dopraví do Prahy zvlášť. To je trochu
komplikace, ale dá se zvládnout.
-Zdeněk Neužil píše: Příští neděli 8.8.2020 bude mít svatbu Nela Neužilová.
To je pro nás, zvláště pro naši rodinu taková zvláštní a hezká událost.
Takže tímto jim blahopřejeme a přejeme požehnání na společné cestě životem.
- Lucii a Petrovi Vlasákovým se narodil v pondělí 20.7. syn Timothy. Gratulace celé rodině!
- Ozývají se hlasy po obnovení společných obědů po bohoslužbě. Uvažujeme o 1x za 3 měsíce.
NAROZENINY V SRPNU SLAVÍ
*13. 8. Stránská Marianna
*18. 8. Kudličková Božena
*19. 8. Rodová Iveta
*20. 8. Hájková Irena
*22. 8. Šálková Vlasta
BLAHOPŘEJEME, máme radost, že jste s námi!

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Protivín každou neděli od 9.00 hod
2. 8. Novák R.
9. 8. Novák R.
16. 8. Zemanová M. (kazatel dovolená od 14. 8. – 21. 8.)
23. 8. Novák R.
30. 8. 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 kromě 1. neděle v měsíci (účast v Protivíně)
(Neužil Zdeněk- dovolená 3. 8. – 9. 8. a 15. 8. – 23. 8.) Zastupuje Eva Piherová.
V naší farnosti zůstáváme nadále v přímluvách za nemocné
Vendulku Kutlakovou, Vaška Bečváře, Jarušku Hanzalovou. Brzké uzdravení!!!

