
SRPEN 2021 zpravodaj farnosti Protivín 

K O R U N A V Í R Y  
Mírová 171, 398 11 Protivín 

farní úřad tel.: 775 941 105 

www: umc.cz; email: protivin@umc.cz 

číslo účtu farnosti: 601609874/ 0600            

Důvěřuj 
„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“ 3:5 Přísloví 

 

           Tento týden jsem viděl ve Velkých Karlovicích u jednoho kostela kříž, na kterém bylo psáno: 

“Aby každý Krista chwálil, lid Karlowský ten kříž stavil, neb láska Boží proniká bludné srdce 

hříšníka”.  Zastavil jsem se nad tím slovem “bludné srdce hříšníka”. 

Vidím v něm člověka, jeho zápas, sám se sebou, jeho bolest v těle či duši. Vidím, jak se snaží chytat 

stébla, aby byl zachráněn. Zápas člověka, jehož srdce samo bloudí. 

Ukazuje mi to na marnost doufání v člověka. Nespoléhej se tedy na člověka, protože se muže stát, 

že i tvůj nejbližší přítel nenaplní tvé potřeby, zklame, nepodrží tě. 

A i tvá dobrá snaha o dobré, může způsobit to, že lidé půjdou proti tobě. (Žalm 38:21) A člověk 

dokonce může zbloudit od pravdy a láska může vychladnout. (Mt 24:11-12) 

Bible říká, že bratr zradí bratra, otec syna, děti rodiče. (Mt 10:21). 

Až tací jsme jako lidé. 

Na koho tedy spoléhat? Na toho, kdo Tě zná, ví, co děláš, ví, jak uléháš, na Toho, kdo je nad Tebou, 

pod Tebou, kdo je před tebou i za Tebou. Na toho, před kým se není možné skrýt. Spolehnout se na 

Toho, kdo na nás nevkládá otroctví ale svobodu a říká nám, že jsme jeho děti. (Řím 8:15-17) 

Spoléhání je tedy dobré na Hospodina, který Tě nikdy neopustí a nikdy nepustí 

Ať tedy v našich srdcích jasně zní: 

„Neopustíme tě už nikdy více; oživ nás, ať můžeme tvé jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů, 

navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář,“ 20-80:19 Žalmy 

                                                                                                                                    Zdeněk Neužil 

ZPRÁVY Z FARNOSTI 

- Ve Vimperku proběhl od 11. 7. do 16. 7. baseball -camp s vyučováním angličtiny, vše za 
velké pomoci týmu z USA a samozřejmě místních členů sboru. Dle referencí to byl výborný, 
pohodový a užitečný čas, který si libovali, nejen sloužící, ale i na 40 přihlášených dětí. Akce se 
obešla bez úrazů a my se budeme  těšit na nové tváře ve sboru.  Jen tak dál!!! 
- Ve Vimperku se nejenom sportuje, ale i nadále „maká“ na nových prostorách sborového 
domu, který se pomalu, ale jistě stává pěkným stánkem pro různé služby našemu Bohu a 
Pánu Ježíši. Díky všem, kteří se na pracích , pod vedením Zdeňka podílejí. 
- V Týně se konečně provedla revize komínů na naší kapli. Díky Ireně za pomoc. Nyní čekáme 
na vyjádření statika ohledně další možné rekonstrukce bytu. Z ulice byla natažena přípojka 
na internet. Petr s Mírou pracují na plotu a bráně, také děkujeme Lence a všem, kteří se 
starají o přilehlou zahradu.  
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- Sestra Jarka už bydlí v novém, Bechyně není daleko. Děkujeme všem ostatním za modlitby a 
Bohu za vyslyšení proseb a jeho milost. „Volej ke mně a já tě vyslyším.“ Platí stále!  
- Pokračujeme ve vyučování biblické školy Učedník; v Týně jsou nyní tři studenti a kazatel 
z nich má opravdu radost. Vyučování se většinou protáhne do půlnoci a je těžké společné 
sdílení nad Písmem přerušit. V srpnu si ovšem dáme přestávku. 
- Máme radost, že se podařilo k dětem při bohoslužbách určit vedoucí besídek, tak, aby tato 
služba neležela pouze na jednom člověku. Organizaci služeb a vedení vedoucích má na 
starosti sestra Martina. Sestry se střídají dle rozpisu. 
- V září týnským přislíbil Radim Škaloud víkendovou brigádu se svým týmem z Plzně.  
- Kazatel povede ke křtu dvě duše a jedny snoubence do manželství. To jsou dobré zprávy! 
- V Protivíně jsme dostali stavební povolení na novou střechu sborového domu. Nyní 
hledáme firmu, která by nabídla práci za rozumné peníze. Ovšem, ceny letí nahoru a nedá-li 
Pán (a ústředí nepřidá), pak opravdu nevíme, co bude dál. 
- Veliké díky všem, kteří pomáhali na úklidu padlého ořechu na farní zahradě, Vaškovi 
s rodinou za rozřezání kmenu (žádná sranda) a vyčištění zahrady. 
- V srpnu jsme přerušili schůzky šachového klubu, ale mozkové závity si čistíme zápasy přes 
internet a chlapi se již těší na živé pokračování v září. Jestliže znáte někoho, kdo tuto hru 
zvládá, nasměrujte jej a pozvěte do klubu. Zatím je nás pět, ale rýsují se další. 
- Právě začal pobyt na Poušti, který organizuje Třeboň. Z naší farnosti se účastní několik 
členů, většina jich bude sloužit. Příští rok už bychom mohli zařídit náš vlastní kurz??? 
 
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!  

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 
Protivín každou neděli od 9.00 hod 

1. 8. Novák R. 
8. 8. Šálková M. (kazatel dovolená ) 
15. 8. Piherová E. 
23. 8. Zemanová M.  
30. 8. Nováková H. 
Týn nad Vltavou v srpnu : Neděle 1. 8. ; 15. 8. ; 29. 8. od 14.00 h.    

(slouží : Novák; Piherová; Nováková) 

Vimperk každou neděli od 9.30h  
Slouží: 1. 8.  Piherová;  8. 8. Piherová; 15. 8. Neužil; 22. 8. Neužil; 29. 8. Novák 

K modlitbám naší farnosti: 

Za mladší ročníky; rodiny s dětmi; za lidi, kteří opustili církev; za všechny, kteří se cítí zraněni, 

zahořkli a nechodí na bohoslužby; prosíme za naše nemocné a za starší, kteří by rádi, ale již nemo-

hou na shromáždění; prosíme za ty nové, kteří mezi nás přišli, abychom jim nebyli pohoršením, aby 

si zde našli domov; za všechnu rozdělanou práci na objektech farnosti; za štědré dárce, kterým není 

lhostejné financování sborů; za budoucnost Pastelky a novou práci pro sestru Milušku; za další hu-

debníky do sborů; za místa, kde žijeme, abychom se nestyděli za Krista a žili v moci ke svědec-

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



JSEM TU! 
 
 

Potřebuješ mě, jsem tu. 

Ty mě nevidíš, ale přece jsem světlem tvých očí…. 

Ty mě neslyšíš, a přece mluvím tvým jazykem… 

Ty mě nevnímáš, i když jsem silou tvých paží. 

 

Tvořím, a ty nerozumíš mému dílu. 

Tvořím, a ty nechápeš smysl mých cest. 

Nejsem neznámou vidinou, nejsem tajemstvím. 

Když se pohroužíš do svého nitra, mě poznáš vírou a intuicí. 

 

Jsem tu – slyším tě a na dotazy tvé odpovídám. 

 

Když mě potřebuješ, jsem tu. 

Když se ke mně neznáš, jsem tu. 

Když strach tě jímá, jsem tu. 

Když bolestmi trpíš, jsem tu. 

 

Jsem tu když se modlíš i když jsi zticha. 

 

JSEM V TOBĚ A TY JSI VE MĚ! 

Pouze tvá mysl mě od tebe odděluje, jen v ní vzniká to, 

co nazýváš „mým“ či „tvým“. 

 

Ulev svému srdci, zbav se všeho strachu! 

I když z cesty sejdeš, jsem tu. 

Sám od sebe nic nezmůžeš, 

jen se mnou spojen vše dokážeš. 

Jsem všude a jsem ve všem. 

 

I když v něčem nevidíš dobré – je tu, 

protože já jsem tu. 

Jsem tu, neboť JSEM. 

Pouze ve mně má svět smysl. 

Pouze mnou se vše ve tvary obléká. 

Pouze mnou svět celý ve svém vývoji pokračuje. 

 

Jsem zákonem, o nějž se opírá běh hvězd i růst buněk. 

Jsem zákonem tvého života. 

Jsem láskou, která zákon naplňuje. 

Jsem mír. 

Jsem oporou tvé lásky. 

Jsem tvou jistotou, tvým klidem. 

 

Ty a já jedno jsme. 

 

I když mě budeš hledat, věř, nejsi beze mě. 

I když tvá víra ve mně je nejistá, má víra v tebe je neochvějná., 

protože, protože tě znám. 

Protože tě miluji. 

 

(Tuto krásnou báseň od neznámého autora o Boží přítomnosti vybrala a do KV poslala Irena 

Hájková. Děkujeme.) 



Modlitební předměty – srpen / august 2021 

 

1. – 7. 8. 

Horšovský Týn: Příměstský tábor (organizuje Rodinné centrum Myška Lola, z.s.) 

Litoměřice: V srpnu začne zase po měsíční prázdninové pauze mateřská škola, tak se 

modlíme za její prázdninový provoz a odpočinek i sílu pro personál. 

Tachov: Fusion camp 

Třeboň: Sborová dovolená na Poušti 

8. – 14. 8. 

Horšovský Týn: Příměstský tábor (organizuje Rodinné centrum Myška Lola, z.s.) 

Jihlava: Dětský tábor 

Plzeň 1 Lochotín: Akce "Na kole kolem dokola 2021" 

Tachov: Tábor Royal Rangers 

Trnava: Denný tábor pre deti s názvom Tri oriešky pre táborníka 11. - 13. 8. 2021 

15. – 22. 8. 

Plzeň 1 Lochotín: Tábor ECM pro dorost 12-16 let u Myslívi na Klatovsku 

22. – 28. 8. 

Jihlava: Fusion Camp 

Jihlava: 28. 8. koncert Fusion 

ČERSTVÉ SVĚDECTVÍ Z TOKIA 

Slovensko má první medaili a hned zlatou, Rehák Štefečeková otevřeně mluví o své víře v Krista 

V šestičlenném finále trefila Rehák Štefečeková 43 z 50 terčů a v novém systému soutěže stanovila 

olympijský rekord. V závěrečném boji o zlato zdolala Američanku Kayle Browningovou (42).  

„Prožívám obrovskou radost. Jsem ráda, že jsem finále takto zvládla a konečně jsem i sama sobě 

dokázala, že ve finále umím zastřílet. Přiznám se, že jsem se jen tak po očku asi dvakrát podívala, 

jak se to vyvíjí, ale pak jsem si řekla, že to raději nebudu sledovat. Velmi mě těší, že jsem si udržela 

chladnou hlavu, vydržela až do konce a je z toho zlatá medaile,“ řekla Rehák Štefečeková pro 

RTVS v první reakci po svém triumfu. 

„Od té doby, co jsem svůj život odevzdala Pánu, tak už nejsem sama. Jemu nemusím vysvětlovat, 

co se na soutěži stalo, On je tam se mnou. Vlastně jsme tam spolu,“ řekla v rozhovoru pro stránku 

Redemptoristi.sk. 

„Rada se na Pána napojuji přes hudbu a během soutěže poslouchám gospelovou hudbu. A díky jed-

né písničce jsem přišla k tomu: „A ty se čeho bojíš? Ty máš přece Pána a soupeřky ho možná nema-

jí. S Ním mohu dosáhnout všeho, po čem toužím.“ 

Přiznala se, že během letní olympiády v Londýně jí od kamarádky přišla textová zpráva s biblickým 

veršem, kde se psalo, že všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. „Takže čeho bych se měla bát, 

když mám Jeho? Kdo má více?“ 

Mezi další slovenské olympijské naděje patří Matej Tóth, který v mužské chůzi na 50 km obhajuje 

zlatou olympijskou medaili a stejně jako Rehák Štefečeková se otevřeně přiznává ke svému vztahu 

s Bohem. 

 


