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Nehledejte jiné cesty
Toto úterý jsem si řekl, že půjdu s Vítkem na procházku na takovou krásnou skálu kde jsme již
dříve byli s rodinou. Dorazili jsme kousek od ní. Byl tam ještě sníh. Vítek šel cestou, co jsme již měli
vyzkoušenou a já, lenoch, jsem chtěl jít zkratkou. A tak jsem šel. Po chvíli jsem se propadal do sněhem
přikrytého klestí a šlo se mi opravdu těžko. V tu chvíli jsem uviděl velikou vyvrácenou borovicí, která
svým vrškem směřovala k naší skále. Na některých místech byla tak 2 metry nad terénem jinde i méně.
Řekl jsem si: dobrý nápad - vlezu na ní a půjdu po ní. Byla to opravdu silná borovice. Byl na ní ještě sníh
ale to mi nevadilo. Hned jsem byl nahoře. Pomalu jsem po ni šel a po chvíli jsem si uvědomil, že bych si
mohl zapnout kapsy u bundy - měl jsem tam klice a mobil. Jakmile jsem je dopnul- letěl jsem po hlavě
dolů. Už jsem se jen svíjel mezi kamením a sněhem bolestí s tendenci na omdlení. Už znám ten stav.
Chvíli mi trvalo, než jsem se ze zpod kmene a kamení vyhrabal. A Vítek už na mě volal. “Tati co je?
Nic.” A já si jen z posledních sil lehl na záda do sněhu s kolenama vzhůru k nebesům abych neomdlel
bolestí. Vítek měl o mě takovou péči. “Tati- odpočni, zavolám mamku, sanitku, lež. “ Chvíli jsem ještě
ležel a pak jsem řekl.”Jdeme domu. Tati lež. Ne jdeme , ne lež. “ Přišli jsme k autu, kde jsem si ještě lehl
a po chvíli jsme jeli domu. Večer v osm ještě chirurgie Strakonice, rentgen, punkce hematomu a zpět
domů spát. A tam ležet a ležet v klidovém režimu. Všichni nakonec uléháme s pokojem, že kost není
zlomená a že vylitá krev pod kůží se snad brzy vstřebá.
Co jsem si z tohoto odnesl? Nejsem nejmladší. -:) To taky.
Ale opravdu.
Co jsem si z toho vzal? Dvě věci, možná tři.
Je dobré chodit po již osvědčených cestách. Na nich již není takové nebezpečí. Nebuď líný jít i delší
cestou.
„Jenom on je Spasitel a nečekejte, že se ozve ještě jiné jméno, které by znamenalo záchranu.“
Když si myslíme, že Bůh k nám nemluví, nechoď někam jinam, nechoď od Něj na jiné cesty.
A druhá věc: Mějme na paměti, že je dobré mít rodinu, blízkého. Syna, dceru, manželku, matku otce. On
pomůže, i napraví, usměrní a zavolá. Zavolá domů. Tak i my máme milost, že bratr, či sestra zavolají
domů o pomoc. Nechme je zavolat. Volejme domů - k Bohu o pomoc.
Zdeněk Neužil.

Farnost ECM Protivín- Misijní sbor Vimperk

Z FARNOSTI
- Nedělní bohoslužby se až do odvolání stále nekonají.
- Žel, kvůli současným podmínkám bratr biskup Streiff odvolal slavnostní bohoslužbu, která se měla konat při
slavnosti pověření farářky Ivany Procházkové, úřadem superintendenta a rozloučení se stávajícím superintendentem
Mgr. Petrem Procházkou. Nicméně, sestra Ivana již v úřadu funguje a my se přimlouváme, aby jí Hospodin zmocnil
skrze Ducha svatého k požehnané a náročné službě.
- Poslední týden v lednu se uskutečnilo opět online setkání kazatelů a duchovních ECM České oblasti. Vedení
schůze se již nově ujala sestra Ivana Procházková. Se zájmem jsme si vyslechli zprávy z farností a povzbudivé bylo
slyšet kazatele, kteří se od nového roku ujali služby na nových místech svého služebního přidělení.
- Poděkování Vaškovi Šálkovi za trpělivost a čas, který věnuje novému projektu rekonstrukce střechy sborového
domu.
- Někteří využili nabídky a přihlásili se na školení vytvářet kvalitní zvukový produkt pro internetovou prezentaci,
aktuální termíny školení pošlu včas. Dá-li Pán, kazatel se také zúčastní a prosí o modlitby. 
TERMÍNY CÍRKEVNÍCH SETKÁNÍ
-30.1.2021 Modul B, Praha
16. 2. V Praze setkání kazatelů (naživo) + setkání evangelizační komise
24.4.2021 Oblastní konference
22.5.2021 Oslava 100 +1 let ECM v Československu
23.5.2021 Letniční neděle
28.5.2021 Noc kostelů
29.5.2021 Modul B, Praha
11.-13.6.2021 Výroční konference, Bratislava
31.8.-10.9.2021 Generální konference, USA
NAROZENINY V ÚNORU SLAVÍ
* 9. 2. Tomáš Rod
* 10. 2. Jiří Šindelář
* 16. 2. Ondřej Klimeš
* 20. 2. Petr Hanzal
* 23. 2. Jakub Šváb
* 25. 2. Marta Švábová
* 25. 2. Martina Klimešová
Velká gratulace všem oslavencům!!!
Ať jste požehnaní a požehnáním!!! Nikdy to nevzdávejte!!!
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY - DO ODVOLÁNÍ SE NEKONAJÍ

Kazatelé nahrávají kázání a rozesílají členům i přátelům naší farnosti. Máme radost za každou odezvu na
kázání, ohromně nás posiluje vědomí, že nahrávky někdo poslouchá. Neúčast na bohoslužbě je zřejmá,
posluchače fakt nevidíme Další kázání pravidelně zveřejňují naši kazatelé na stránkách církve http://umc.cz
Na požádání je možné individuálně vysluhovat památku VEČEŘE PÁNĚ.
„To čiňte na mou památku…“ stále platí a těší mne, že mohu posloužit a požehnat zájemcům o tuto službu. R.
Protivín každou neděli od 9.00 hod.
Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00h kromě 1. neděle v měsíci (účast v Protivíně vítaná)
(slouží kazatelé po dohodě); Vimperk každou neděli od 9.30 h.
Každý dárce, který přispívá na běžný účet farnosti, může požádat o potvrzení o daru církvi pro svého
zaměstnavatele ke snížení daně za rok 2020. Pastor a staršovstvo tímto všem děkuje za jejich podporu a
štědrost. Věříme, že Hospodin bohatě odplatí všem, kteří mají na srdci službu v našem kraji.
Modlíme se, aby všechny příspěvky byly opravdu dobře a pečlivě využity.

V další příloze je také seznam k modlitbám naší i Slovenské oblasti na měsíc únor.

Modlitebné predmety – február / únor 2021
7. – 13. 2.
Mikulov
Chceme být zdravou částí Církve Kristovy. Věrně na cestě, pokorní a plní Ducha
svatého, s Jeho dary a prorockým slovem pro lidi kolem nás. V bratrské lásce spolu a
společně ve službě nesení dobré zprávy o záchraně v Kristu.
Děkujeme za Boží ochranu, povzbuzení ke službě, Jeho blízkost. Prosíme o vedení,
pokorné srdce, odvahu, … a vše, co potřebujeme, abychom naplňovali Boží záměr.
Děkujeme za modlitby a přejeme vše dobré.
Prosíme i za moudrost v rozhodování ohledně již podruhé přeložené Konference
mládeže v Mikulově (nyní předběžně na září 2021).
Ctirad Hrubý
Michalovce
Ďakujeme za elektronické možnosti byť spolu, a prosíme za múdrosť ako ich čo
najlepšie využiť na povzbudenie a šírenie evanjelia.
Prosíme za múdrosť ako odovzdať svoju vieru mladej generácii a za pracovníkov s
deťmi a mládežou.
Za ochranu a uzdravenie, všetkých v zbore ktoríbojujú s rôznymi zdravotnými
problémami.
Za mladých dospelých, ktorí v tomto období hľadajú prácu, aby mohli byť užitoční a
vybudovať si zdravú sebestačnosť
Svetlana Kömíves Francisti
14. – 20. 2.
Plzeň Lochotín
Prosíme modlete se:
- za vnímání Boží blízkosti a posilu důvěry v Boží jednání v situaci, kdy se
nesetkáváme tváří v tvář;
- za hojný užitek všech našich on-line setkání;
- za dar vzájemného povzbuzování a potěšování v době omezení;

- za rozpoznávání a využívání současných příležitostí ke sdílení naděje evangelia;
- za rozpoznávání a formulování cílů pro hlavní oblasti života a služby sborů farnosti;
- za nalézání cest k posílení naší vzájemnosti a souladu ve službě.
Pavel Kuchynka
Bratislava - Elim
Sme vďační Bohu za Jeho blízkosť a hlas v karanténnom období. Ďakujeme za
technické výdobytky, ktoré nám umožnili tráviť oveľa viac času v online priestore na
modlitbách, povzbudzovať sa na skupinkách, systematicky a hĺbkovo študovať spolu
Písmo.
Naďalej pokračujeme v spoločnom objavovaní Božích výziev pre naše životy. Vďaka
Pánovi za Jeho Slovo. Chceli by sme k tmu pozývať aj našich priateľov a známych.
Modlíme sa naďalej za vedenie Ducha Svätého, aby sme z Božej milosti rozpoznávali
Boží hlas, príležitosti k svedectvu a výzve ľuďom okolo nás. Túžime byť pripravení a
poslušní v uskutočňovaní Božieho plánu záchrany každý deň.
Gabriella Kopas
21. – 27. 2.
Plzeň Maranatha
Děkujeme za dosavadní Boží ochranu.
Modlíme se za
- malomyslné, aby je Pán posiloval v další kovidové době;
- kvalitní obecenství s Bohem i přes všechna sborová omezení;
- rodinné vztahy;
- obnovení online setkavání dětí a dorostu;
- přenosy bohoslužeb i za všechny posluchače;
- zastavení epidemie;
- dobré vyřízení stavebního povolení pro vybudování výtahu ve sboru a za dostatek
financí pro jeho zhotovení.
Pavel Hradský

Gerlachov
Najväčšia potreba za zbor v Gerlachove je v súčasnej situácii modliť sa o milosť, aby
vytrvali vo viere, a ten najhlavnejší predmet za ktorý sa modlím osobne sú vzťahy v
tomto zbore.
Peter Mazúr
28. 2. – 6. 3.
Protivín
Prosíme o přímluvy a modlitby:
- dvě nové rodiny (Týn), upevnění v Pánu, zdravé učení a vedení apod.
- návrat všech bratrů a sester do společenství, až skončí omezení
- duše v Protivíně, moudrost ke svědectví, probuzení
- rekonstrukce bytu, kaple Týn
- rekonstrukce střechy, sborový dům Protivín
- rekonstrukce soc. zařízení, sborový dům Vimperk
Děkujeme:
- za věrné služebníky a modlitebníky
Richard Novák
Jenkovce
Prosme za múdrosť a poznanie pre tých, čo stále ešte špekulujú o falošných
informáciách o Coronavire, o politickom podtexte a iných hoaxoch a odhovárajú ľudí
od testov, vakcín a dodržiavaní predpisov. Niektorí, okrem iného, vyzývajú k riešení
pandemie pomocou okultných praktik.
Modlime sa za osamelých starých ľudí a obyvateľov sociálnych zariadení, ktorí často
ani nechápu, čo sa deje.
Ďakujeme, že aj v takej komplikovanej situácii môžme využívať možnosť zdielania sa
cez internet a sledovať bohoslužby aj tam, kde sme nemohli byť osobne. Pre nás je to
náš najbližší metodistický zbor v Užhorode /len 4 km, ale cez schengenskú hranicu/ a
mnohé iné.
Jiří Bassano

