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Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám 

své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. Žalm 73, 28 

Milé sestry, drazí bratři a přátelé, 

              přeji vám pokoj a radost ve jménu Pána Ježíše Krista skrze přítomnost Ducha svatého.     

I když léto pomalu končí (22.září), nesmutněme, protože nás čeká ještě mnoho krásných dnů. Ano, 

všichni, kterým je v Boží blízkosti dobře, mohou očekávat ještě mnoho krásných dnů. Teď 

nemluvím o věčnosti, ale o těchto dnech, kdy se jakoby svět rozkládá a drobí. Písmáci vědí, že 

Boží proroci neklamali, a co Hospodin řekl, se stalo. A co se ještě nestalo, to se bezpochyby stane. 

Situace posledních dnů silně připomíná slova proroka Daniele. Když Daniel vykládá 

babylonskému králi Nebukadnesarovi jeho sen, ve kterém viděl obrovskou sochu z různého 

materiálu a kde každá část těla sochy představovala jedno období v dějinách lidu, poslední fáze 

dějin je znázorněna chodidly a prsty sochy ze smíšeného materiálu železa s hlínou. Daniel králi 

výklad upřesňuje: Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená, že se bude 

lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s 

hlínou. (Dan 2,43) Kdo sledujete pohyb ve světě několika posledních let, toho nemůže kniha 

Daniel nechat vlažným. Poslední část nohou znázorňuje totiž poslední období před druhým 

příchodem Ježíše Krista. Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do 

železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je, a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, 

měď, stříbro i zlato, a byly jako plevy na mlatě v letní době. Odnesl je vítr a nezbylo po 

nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil 

celou zemi. (Dan 2,31-35) Jinde nás Písmo vyzývá, abychom nepohrdali biblickým proroctvím, 

abychom se nepodobali bláznům, kteří neberou Slovo Boží vážně, zlehčují je svými názory a 

promítají do něj své představy a povrchní úvahy. „Kdepak je ten jeho zaslíbený příchod?“ To je 

argument posměvačů. Petr apoštol říká, že kdo podobně přemýšlí, znehodnocuje víru v Boží slovo 

a v podstatě je to tak, že si chce žít, jak se mu zachce, tedy podle svého ducha a těla, které milují 

tento svět a těžko, přetěžko jsou ochotni se podřídit Duchu, který vede k oddělení a posvěcení.                                                                                  

Ovšem není žádná radost bez tohoto oddělení a posvěcování se.                                                                                                                                          

Když úvodem píšu, že Boží děti mohou očekávat ještě mnoho krásných dnů, i když léto bude 

končit, myslím to vážně a trvám na tom. Neboť okoušíme to, co vyjadřuje žalmista ve své chvále: 

Mně však v Boží blízkosti (náruči) je dobře. Ano, v jeho náruči je opravdové bezpečí, i radost, i 

pokoj. Ať svět se kolem nás bortí a rozpadá a hodnoty v čele s pravdou berou za své, přátelé, bratři 

a sestry v Kristu, navraťme se do Boží blízkosti. Možná jsme ztratili onu pravou radost, možná 

jsme už rezignovali na ten zaslíbený příchod Ježíše Krista, už neusilujeme o posvěcení,                              

protože „mnoho dnů“ je relativním pojmem pro každou duši zvlášť. Je pro nás ovšem dobré se co 
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nejrychleji navrátit ke zdroji, prameni radosti a života v plnosti.                                                            

Neodkládej duše, jestliže dnes uslyšíš jeho hlas.                          Richard Novák, kazatel farnosti                                                                                                         

ZPRÁVY Z FARNOSTI                                                        

- Začíná školní rok a tak vyprošujeme požehnání pro všechny naše studenty, žáky a učitele. 
Dej vám Hospodin novou sílu, trpělivost a moudrost. Ať jste dobrým svědectvím svému okolí. 
Ať nikdy nezapřete Krista, dárce vašeho života. ☺V neděli přítomným vyprosíme „naživo“! 

- Celá naše farnost opět funguje bez omezení. První neděli slavíme památku Večeře Páně v 
Protivíně a Týně; poslední neděli vždy ve Vimperku. 
- K modlitbám online se mohou zájemci přihlásit v úterý od 20.00 (Protivín,Týn) a čtvrtek od 
19.00 (Vimperk). Mix je možný a vítaný:)          vždy na:       https://whereby.com/bodlina 

- Vedoucí domácích skupinek a Bh dohodnou termíny a oznámí členům svých sborů. 
- Sestra Petra Hečková se rozhodla odejít a na vlastní žádost ukončila členství v církvi. I když 
je nám to líto, respektujeme její rozhodnutí, děkujeme za její službu a přejeme vše dobré v 
novém společenství. 
- V sobotu 11. 9. v týnské Husově kapli si řeknou své ANO při svatebním obřadu Lenka B. a 
Míra M.   Již nyní velká gratulace! 
- 17.-19.9. v Mikulově konference pro mládež-organizuje Aliance metodistické mládeže.                                                                             
- Týdenní škola pro kazatele proběhne 19. 9. - 24. 9. ve Vranově u Brna. 
- Brigádu v Týně slíbili Plzenští pod vedením Radima Škalouda. Přijedou v sobotu ráno 18. 9. 
budou natírat plot a provádět jiné práce, prožijeme společný večer v kapli a v neděli se 
setkáme na bohoslužbě v Protivíně. 
- 25. 9. Zahájení-MODUL A – Praha - jsme rádi, že se účastní studenti i naší farnosti. Myslíme 
na vás. 
- Další vyučování BŠ Učedník v Týně začne ve čtvrtek 7. 10. 
- Šachový klub opět od pondělí 6. 9. v 18.00 v klubovně sborového domu Protivín. 
- Kazatel děkuje všem pomocníkům za kazatelnou, kteří ho zastoupili v době dovolené. A 
všem, kteří pomáhali v jeho nepřítomnosti, mnohdy i sami od sebe. To je cenné! 
- Schůzka staršovstva v září bude domluvena a oznámena při bohoslužbách. 
- Rekonstrukce střechy na faře v Protivíně se zatím odkládá. Nové ceny jsou příliš vysoké a 
Správa budov se staršovstvem musí probrat další možná řešení. 
- V listopadu (6.11.) bychom se měli konečně dočkat odložených oslav ke stému výročí ECM 
v ČR. Dáváme vědět dopředu, zaznamenejte si, udělejte si čas na společný výlet do Prahy. K 
dispozici budou auta či malý bus, který zafinancuje jeden milý bratr našeho sboru. Prosím 

využijme. 

 
NAROZENINY V ZÁŘÍ SLAVÍ 
*4. 9. Klimeš Ladislav          *5. 9. Čistecká Eva  
*14. 9. Plíva Jiří                   *19. 9. Šálková Miluška       
*22. 9. Neužilová Edita      *24. 9. Janeš Luboš 

*26. 9. Lamačová Vlasta    *26. 9. Zemanová Alexandra  

BLAHOPŘEJEME, máme radost, že jste s námi!  

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 

Protivín každou neděli od 9.00 hod 

5. 9. Novák R. + památka VP 

12. 9. Novák R. 
19. 9.  Škaloud R. - společná s Týnem n. Vltavou 

26. 9.  Šálková – Nováková ? 

 



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.) 
 

K modlitbám naší farnosti:(volej ke mně a já tě vyslyším) 

Za děti, vnoučata členů církve, aby si našly místo ve sborech; rodiny s dětmi; za lidi, kteří opustili 

církev; prosíme za naše nemocné a za starší, kteří by rádi, ale již nemohou na shromáždění; prosíme 

za ty nové, kteří mezi nás přišli, abychom jim nebyli pohoršením, aby si zde našli duchovní domov; 

za všechnu rozdělanou práci na objektech farnosti; za štědré dárce, kterým není lhostejné 

financování sborů; za přestavbu Pastelky; nové zaměstnání sestry Milušky; za další hudebníky do 

sborů; za moudré vedení farnosti a jednotlivých sborů; domácí skupinky a biblické hodiny; BŠ 

Učedník; studenti Modul A; svatba Lenky a Míry; prosíme za chalupu Veselku a její budoucnost; za 

místa kde žijeme, abychom se nestyděli za Krista a žili v moci ke svědectví…                                                                

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

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

ZAJÍMAVOST Archeologové z Izraelského památkového úřadu se domnívají, že našli 

pozůstatky zemětřesení, které před 2800 lety zasáhlo Jeruzalém, tehdejší hlavní město 

judského království. 
 

          Zemětřesení je zmíněno v knihách Zachariáše a Amose. Zachariáš 14, 5 uvádí: Vy pak budete utíkat údolím mezi 

těmito mými horami, neboť to horské údolí bude sahat až k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za 

dnů judského krále Uzijáše. Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože.  

V Amosovi  1,1 se píše: Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále 

Uzijáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením.                                                                                                                                      

Izraelský památkový úřad (IAA) ve svém příspěvku na sociální síti uvedl, že našel tyto důkazy během  vykopávek v 

národním parku Davidovo město.  

Vykopávky odhalily „řadu rozbitých nádob, misek, lamp, kuchyňských potřeb a skladovacích nádob“ z doby, kdy se 

zeď budovy zhroutila. Úřad poznamenal, že nebyly nalezeny žádné známky požáru ani záměrného zřícení budovy.                                                                                                                                                                   

Joe Uziel a Ortal Kalaf, kteří vedli výkopové práce,  rovněž potvrdili, že k zemětřesení došlo v polovině 8. století před 

naším letopočtem a „bylo pravděpodobně jedním z nejsilnějších zemětřesení ve starověku. Důkazy o jeho výskytu byly 

objeveny v minulých vykopávkách prováděných na různých místech po celém Izraeli,“ cituje stanovisko portál Premier. 

 Nálezy vykopávek budou v září představeny na archeologické konferenci pořádané Megalim Institute. 

 

NENÍ NAD POCTIVOU, STAROU, DOBROU KNIHU – KAZATEL DOPORUČUJE 

                                                                                                                                                                                                                                              
 

Poprava českých pánů - Jan Rosacius 
Hořovský 
Jan Rosacius Hořovský zahajoval modlitbou a kázáním sněm českých stavů 21. 
května 1618. O dva dny později proběhla známá defenestrace, která roztočila kolo 
událostí a vyústila v osudnou bitvu na Bílé hoře. Ke smutnému završení došlo 21. 
června 1621 na Staroměstském náměstí. Zde už Rosacius nekázal, ale dostalo se 
mu té výsady doprovodit více než polovinu ze sedmadvaceti odsouzených na 
popraviště. Rozhovory s nimi nechal pečlivě zapsat, takže zde máme popis 
posledních hodin českých pánů, rytířů a měšťanů, kteří byli z Boží milosti vyvoleni 
k mučednické smrti na Staroměstském náměstí. Rosacius těmto evangelickým 
mučedníkům posloužil útěchou, Božím slovem a modlitbou. Ačkoliv formální 
důvody jejich odsouzení byly politické, všichni popravení rozuměli tomu, že 
hlavním důvodem jejich odsouzení byla jejich víra. Nedlouho po staroměstské 
exekuci byl Rosacius spolu s ostatními pražskými duchovními podobojí vypovězen 
ze země. Odešel do Pirny v Sasku, kde roku 1632 poručil svou duši Pánu.  

CENA 190,- Kč                                 

 

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


                                             Modlitební předměty – září 2021 

 

 

5. – 11. 9. 

 

Litoměřice 

Mysleme na děti, mládež, učitele při startu do nového školního roku. Ať jsou školy místem 

bezpečí a spolupráce a Pán ať drží svou ochrannou ruku nad všemi.  

Prosím o modlitby a přímluvy za naši Křesťanskou ZŠ a MŠ: 

- za personál ZŠ: novou paní učitelku Kláru Literovou, Marcelu Andršovou, Líbu 

Bumbálkovou, Irenu Tomáškovou 

- za personál MŠ: Moniku Langovou, Ivu Šimralovou, Renatu Kimmerovou, Michalu 

Mourkovou 

- za jejich moudrost při výchově a vzdělávání dětí v MŠ i ZŠ 

Prosím o modlitby i za mou osobu, cítím nesmírnou zátěž a odpovědnost za praktický 

chod školy a školky. Na pomoc mi nebe seslalo Aničku Brožovou, která mi chodí do 

kanceláře pomáhat s administrativou. Prosím o modlitby za ochranu školy a školky před 

vlivem Božího nepřítele i koronavirem.  

Za náš tým velice děkuji. 

Hana Kimmerová 

 

 

12. – 18. 9. 

 

Konference mládeže – Connected 2021 

Koná se v Mikulově17.-19. 9. 2021. Termín byl kvůli Covidu už 2x posunut. 

Na pozvánce stojí: 

Pokud anti-covidová opatření nedovolí konání akce v obvyklém formátu, budeme mít v 

záloze alternativní průběh. Setkáme se pod širým nebem nebo online. Termín už měnit 

nebudeme. 

Tématem konference je "Zeď/Múr", a to ve vztahu mezi mnou a Bohem, mezi mnou a 

lidmi a také mezi církví a nevěřícími. 

 

 

19. – 25. 9. 

 

Studijní týden ve Vranově u Brna 

Přimlouvejte se prosím za studijní týden kazatelek a kazatelů, laických spolupracov-níků i 

přizvaných pracovníků diakonie, nechť jim společné chvíle přednášek na téma Diakonie, 

rozhovorů, plánování a dalších bodů programu jsou k užitku pro jejich osobní zralost i 

konkrétní službu. Každý ať nalézá své místo ke službě Pánu.  

Ať pravdivé zvěstujeme Boží slovo jak slovem, tak skutkem.  

Filip Jandovský 

 



 

26. 9. – 2. 10. 

 

Brno 

K modlitbám: 

- aby přicházeli noví lidé 

- za Ducha svatého pro náš všechny, a zvlášť mládežníky, abychom odolali všem 

nástrahám 

- za příležitosti a inspirace ke službě 

- za zdraví starších členů 

Jana Daněčková 

 

 

Modlitby za církev – modlitební štafeta 

 

První neděle Farnost 

12.09.2021 Mikulov 

19.09.2021 Lochotín 

26.09.2021 Jihlava 

03.10.2021 Strašnice 

10.10.2021Partizánske 

17.10.2021Litoměřice 

24.10.2021  Protivín 

31.10.2021 Praha 2 

07.11.2021 Jihlava 

14.11.2021 Brno 

21.11.2021 Maranatha 

28.11.2021 Lochotín 

05.12.2021 Bratislava-Staré Město 

12.12.2021 Mikulov 
 

Ale má modlitba spěje , Hospodine, k tobě, je čas přízně,  

Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi, věrný dárce spásy...  Žalm 69, 14 
 

NIKDO NÁS NEZASTAVÍ ? 

Jako křesťané se shodneme na tom, že křesťanskou bohoslužbu a křesťanský život si bez hudby a zpěvu 

neumíme představit. Zpěv a hudba jsou specifickým projevem víry. Od počátků Boží církve v době Staré 

smlouvy i od počátků Kristovy církve v době Nové smlouvy Boží lidé zpívají. Proč? Protože to tak Pán Bůh 

chce, protože nás k tomu vede a probouzí v nás vděčnost a radost a dává do srdce „novou píseň“ (Ž 40,4). 

Ve víře, která vzhlíží k Bohu a ke Kristu jako k opoře, naději a radosti života, vyjadřujeme zpěvem a hudbou 

svou oddanost, vděčnost, radost i nadšení ze svého Boha. Zpěv a hudba slouží oslavě Boha Stvořitele, 

Zachránce a Vykupitele. Bůh nás vede slovy Davidových Žalmů nebo apoštolského vyučování k tomu, 

abychom písněmi a hudbou vyvyšovali Jeho svaté jméno, připomínali si Jeho velikost, svatost, lásku 

a milosrdenství. Křesťanské písně jsou vyjádřením toho, že milujeme svého Boha z celého srdce, z celé 

duše, ze vší síly. Všechno, co je v nás, také emoce, se při bohoslužbě a zpěvu soustřeďuje na Boha a Pána 

Ježíše Krista. Tak je to správně, tak to Pán Bůh chce, tak je to dobré a zdravé pro naše srdce, pro naši víru, 

pro naši duši a pro společenství věřících.                                                     Z vyjádření bratra B. Kalety CB.                                                                                                                            

http://biblenet.cz/b/Ps/69#v14


 


