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Drahé sestry a bratři, vážení přátelé,
zdravím vás na začátku školního roku, kdy se i náš sborový život vrací do normálních kolejí a upřímně se
přiznám, že jsem za to rád. Během letních měsíců, prázdnin a dovolených, je všechno takové přeházené,
nejisté, bez řádu, člověk se nemůže pořádně opřít o nějaké zásady, protože ty prostě o prázdninách
nefungují. My se ovšem snažíme být tolerantní
a víme, že lidé potřebují odpočinout od každodenní
rutiny a stereotypů a vydechnout, aby se opět mohli nadechnout a začít normálně fungovat v režimu,
který od nás okolí očekává. Avšak buďme opatrní jako hadové. Je zvláštní doba, kdy bychom (my křesťané)
měli být zvlášť na pozoru a nenechat se vmanipulovat do systému, který vláčí tento svět jinam, než jak by
si Pán Bůh přál. Prosím, vyvarujme se chyb, kterých je tento svět plný. A tady mě napadá bláznivý muž, o
kterém mluví Ježíš v evangeliu Lukáše 12, 15-23; zmíním několik chyb, pro které je v závěru nazvaný
bláznem. 1) NEMYSLEL NA BOHA, NÝBRŽ JENOM NA SEBE. To je rakovina generace dneška, egoismus,
který zamořil svět jako důsledek ateistického náboženství : Bůh neexistuje. Žalmista ihned takovým vrací
úder a koresponduje s Ježíšem: Říká blázen v srdci svém, není Boha /Ž 14/. 2) NEMYSLEL NA SVÉ BLIŽNÍ,
ALE JEN NA SVÉ STODOLY. Chyba, které se Boží dítě musí vyvarovat. Chamtivost vládne světem a mnozí
mají upřený zrak a své síly jenom k tomu, aby byli zajištěni, jakoby na věky věků. Potřeby bližních (u nás
především potřeby duchovní, potřeby prázdného srdce, ne plné hrnce) je nezajímají, nehledají k nim cesty,
protože hledat cesty a budovat vztahy je časově náročné, a čas jsou přece peníze. 3) NEMYSLEL NA SVOU
DUŠI, NÝBRŽ JEN NA SVÉ TĚLO. Vidíme, že lidé se mají dobře i když neustále reptají, přece pomalu přibírají
na váze a statistiky alarmují, že už velké procento dětí a mládeže trpí obezitou. Na druhou stranu vidíme
podvyživené duše. Krásné mladé dívky a chlapce, ale s tupým výrazem ve tváři. Tuto generaci už nikdo
neučí, že ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.
4)NEMYSLEL NA VĚČNOST, NÝBRŽ JENOM NA ČASNOST. Problém tohoto pokolení je, že není schopno
přemýšlet o věčnosti. Žije přítomností tady a teď. Ano, jestli ti pragmatičtější přemýšlejí „dále“, pak jen o
blažených letech, které jim zajistí plné stodoly, dnes bankovní konta. Je to další velká chyba, protože jim
nikdo neřekl vážně, že „dnes večer přijdou o svou duši“. Drazí přátelé v Kristu! Vyvarujme se chyb tohoto
bláznivého muže, mj. představitele poslední generace. Zůstaňme střízliví a hledejme jen to, co před Bohem
obstojí. Myslíme i na naše děti a mládež. Posíláme je do škol a modlíme se za moudré učitele.
Nezapomeňme ale, že největší odpovědnost za naše děti a mládež máme my sami. Nikde ve škole jim
nemohou předat to, co předáváme my. Nikoho nebudou napodobovat /v dobrém i špatném/ tolik, jako
nás, rodiče a vychovatele. Bůh nám buď milostiv.
V Kristově lásce Richard Novák, kazatel farnosti

ZPRÁVY Z FARNOSTI
-Po měsíci jsme ukončili výstavu kresleného humoru br. Bosmana, nyní budeme expozici demontovat a
předáme dalším zájemcům. Děkujeme těm, kteří aktivně pomáhali a doufáme, že návštěvníky obrázky
nejen rozesmály, ale vedly též k zamyšlení. Uvědomili jsme si zároveň, že ne všem vtipům nevěřící
rozuměli, odkazovaly totiž na biblický kontext. V podstatě to vlastně ani není možné . Cenná zkušenost.
- Pod vedením Milušky proběhl v Pastelce kuchařský tábor. Dle jejího slova: výtečně! Sám mohu dosvědčit,
že děti, které se účastnily, byly nadšené, veselé a určitě se nenudily. Díky za tuto službu.
-Také tábor na Poušti pod vedením Lenky jistě přinese ovoce. Těšíme se na svědectví vedoucích.

-Opět se rozjíždějí domácí skupinky-biblické hodiny. V Písku u Magdy ve středu od 10. h (odjezd od fary
v 9.30). Zde pokračujeme ve sdílení posledního nedělního kázání. Zjistili jsme, že je dobré kázání rozebrat,
připomenout myšlenky, které někomu uniknou a všechny toto vzájemné sdílení obohatí. Kazatel je rád,
protože zjišťuje, že takto z jeho práce mají přítomní daleko větší užitek, než jen nedělní posluchači.
– Týnští mají rozdělené skupinky ve středu od 19.h. takto. 1. sdílecí a modlitební u Ireny; 2. Rozdělená:
sestry u Klimešů vede slovem Hanka, a muže-bratry u Hečků vede kazatel; 3. Biblická u Hečků-vede slovem
Petra; 4. Biblická u Klimešů-vede slovem kazatel.

-STO LET ECM – slavíme 100 let Evangelické církve metodistické v České a Slovenské republice.
Sobota 3. října 2020 od 10.30 Zábavný komponovaný program, občerstvení, oběd, slavnostní
bohoslužba-17.15 ukončení. Bližší program na www.umc.cz
- Termín se bleskově blíží a někteří ještě váhají. Chceme vás povzbudit. I když třeba nejste metodisté “krví
a tělem“😊, můžete církev poznat z jiné stránky a třeba opustit některé předsudky. To se děje, když
navazujeme vztahy. Pro naši farnost (Protivín-Týn-Vimperk) stále platí nabídka odvozu do Prahy a zpět
zdarma. Hlaste se prosím u kazatele či starších, jestli nebudete přímo jimi osloveni. 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
i
z
Prahy
zvlášť.
-Jednání VK se účastní náhradník delegáta br. Rosťa Švarc. Evě přejeme brzké uzdravení.
-19. 9. proběhne obnova dvou manželských smluv po 20 letech - obřad proběhne na Veselce.
-20. – 25.9. Studijní týden pro kazatele – Vranov (Novák+Neužil)

NAROZENINY V ZÁŘÍ SLAVÍ
*4. 9. Ladislav Klimeš
*5. 9. Eva Čistecká
*14. 9. Jiří Plíva
*19. 9. Miluška Šálková
*22. 9. Edita Neužilová
*24. 9. Luboš Janeš
*26. 9. Alexandra Zemanová
*26. 9. Vlasta Lamačová
 BLAHOPŘEJEME, máme radost, že jste s námi! 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Protivín každou neděli od 9.00 hod
6. 9. Novák R. – spojená farnost
13. 9. Nováková H. + Týn ; Novák R. slouží v Třeboni - VP
20. 9. Novák R. + Týn
27. 9. Šálková M. – Novák R. Vimperk; Hečková P. Týn
Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00 h. kromě 1. neděle v měsíci (účast v Protivíně)
Vimperk každou neděli od 9.30 h. kromě 1. neděle v měsíci (účast v Protivíně)

Seznam akcí k modlitbám, září 2020 (viz akce výše)
Prosíme za nemocné: Vendulku Kutlakovou, Vaška Bečváře, Jarušku Hanzalovou. Brzké uzdravení!!!
Zdeněk Neužil – je s rodinou v karanténě (Covid 19), prosíme o modlitby
6. – 12. 9. SO : Bratislava – Staré Město a ČO Litoměřice; 13. – 20.9. Elim Bratislava + Plzeň Lochotín;
20.-26.9. Gerlachov + ČO Studijní týden pro kazatele (Vranov) + Protivín-Pastelka; 27.9. – 3.10. Výroční
konference + Oslava 100let
Staršovstvo se sejde ve čtvrtek 3. 9.
Redakce uvítá Vaše příspěvky, podněty k akcím i k modlitbám, svědectví.

