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Na start!
„Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ 16:15 Marek
Již delší dobu vnímám potřebu křesťanské živosti. Nejsem sám, kdo to takto vnímá v mém
okolí. Jsou i mnozí jiní, a to i napříč církvemi. Je tam zřetelná a upřímná touha být blíž k pánu
Ježíši Kristu, zažívat jeho dotek, následovat Ducha svatého – milovat a být milován. Na všech
těch setkáních u nás, či okolo nás se vždy ozývá hlas, který volá po upřímnosti vůči Bohu. Jde o
hlas, který rezonuje v našem svědomí, který vychází z našeho srdce. Můžeme být těmi, co
mnoho znají, jsou nejlepší, a přesto můžeme být prázdní. V některých situacích dokážeme být až
zákoničtí, aniž bychom si to uvědomovali. Nebo někde v koutku si to uvědomujeme. Díváme se
po ostatních, vidíme v nich Boží jiskru a chtěli bychom ji. Ale naše zarputilost v nás samých si
nepřizná, že to potřebujeme – že potřebujeme víc. Že náš vnitřní vztah hraničí s termínem “
vlažný”. Zjevení k tomu říká: „Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený
nebo horký! Takto však, že jsi vlažný, a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst.
Neboť říkáš: „Jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý,
politováníhodný a chudý, slepý a nahý.“ Zj 3:15-17
Bible říká: Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům:
„Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříža a následuje mne. Neboť kdo by
chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, nalezne ji.“ Mt
16:24,25
Na jiném místě je psáno:
A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. Kdo nalezne (svou duši) ztratí ji; a kdo
ztratí (svou duši) kvůli mně, nalezne ji.“ Matouš 10:38,39
Zapři sám sebe – v lenosti otevřít Boží slovo, zapři sám sebe –ve ztišeni se, zapři sám sebe –
modli se, zapři sám sebe – hledej Pána – Uvnitř sám sebe.
On říká:“ Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť
každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno“. Matouš 7:7-8
Ano, a je to tak! To trpělivé čekání, očekávání na Pána přinese ovoce. Pán to slibuje – On nelže.
Nechci, aby to vyznělo divně, ale On je jediný pravdivý a průzračný. Čistý. On drží své slovo.
On je pravdou.

Jak řekl jeden bratr nedávno na takovém ekumenickém setkání.
“ Víte, já chci jít naproti Pánu, chci naslouchat Duchu svatému— a jak jdu, za chvilku vidím, jak
mne Pán uvádí do pokory, a vidím, jak mi dává sílu do situací, k činům, které bych normálně
nedělal.
Slovo pokora vidím na každém kroku. Slovo pokora v mém životě. Ne pokora, aby mě každý
viděl, jak vše dobře činím, ale pokora na tichém místě mezi mnou a Pánem. Čistá upřímnost
vycházející z lásky Kristovo k nám.
Sláva Pánu. Bůh je dobrý. Bible říká Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují
Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Římanům 8:28
Bůh Tě miluje a touží po opravdovosti, po čistotě, radosti a normálnosti Tvého vztahu k Němu.
A normální je mít vztah. On nás opravdu miluje – tak moc (1J 4,9-10)
Vztah s ním buduješ každodenním kontaktem s Kristem – a ten se pak přetváří v láskyplný vztah
s lidmi a k lidem.
Na poslední skupince moje žena hezky shrnula Skutky. Řekla: „Líbila se mi závěrečná slova o
Pavlovi – a je taková doba – a to, co bychom hlavně měli dělat všichni bez rozdílu je to, co i
Pavel činil. V posledních verších skutků se říká, že Pavel přijímal každého, kdo k němu přicházel
– a to bez rozdílu a kázal a učil: o Božím království. o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez
překážek.“ (Sk 28: 30) To je naším posláním. Tolik shrnutí.
Ano je ta doba – přijímat všechny a kázat ze zmrtvýchvstalého Krista.
A vracím se k úvodnímu slovu: „Běžte do celého světa a kažte evangelium…“ Jan 16:15
Skrze slovo záchrany jsme nyní opět na startovní čáře a Pán v nás chce znovu zažehnout ten
plamen života.
Bible říká v Římanech 8 kapitole: „Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani
mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás
nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
V Něm, v Něm, v Něm.
Prosím, zaklekněme do bloků a s pokorou a láskou opět vyběhněme. Pán Vás, nás miluje. To
jsme přece poznali.
Buďme s Pánem, nepouštějme se Jej, jděme za Ním, vždyť Pán žije.
Amen
*****************************************************************************

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Několik zpráv ze staršovstva dne 27. 1. 2022
Revize účetnictví provedena sestrou Piherovou a br.kazatelem. Účetnictví za r. 2020
bylo shledáno v pořádku. Nyní je nutné udělat revizi účetnictví za minulý rok 21 a
připravit zprávu na Farní konferenci.
- Stále sháníme účetní(ho) pro naši farnost. Zatím vede účetnictví br. kazatel. Nedělní
sbírky: Protivín – M. Šváb, nebo V. Šálková - vybrat, spočítat, podepsat a předat R.
Novákovi; Týn n/Vlt. – sbírku zajišťuje ten, kdo káže, spočítá, podepíše a předá R.
Novákovi ; Vimperk – sbírku zajišťuje vždy někdo ze sboru, spočítá, podepíše a předá
Z. Neužilovi
- Příspěvky, dary, desátky: většina již posílá přímo na BÚ farnosti, jinak se předává
přímo kazateli, který vydá dárci příjmový doklad.
- Farní konference se bude konat v neděli 20. března 2022 v Protivíně.
- Br. kazatel domluví schůzky regionálního setkávání JČ kraje. Také termíny návštěvy
kazatelky M. Kunstové a br. Zd. Neužila ve farnosti Třeboň a Protivín.
- Služební vůz absolvoval technickou prohlídku. Díky všem, kteří přispěli na servis. Auto
je velmi využité a dobrý technický stav je nezbytný.
- Odvoz seniorů v neděli do shromáždění a ze shromáždění – Šálkovi, V. Šálková, R.
Novák. Stále platí výzva dobrovolníkům, kteří by se mohli nabídnout pro tuto Bohu
milou službu. Není to tak náročné, jak se zdá.
- 31. 1. 2022 přebrala naše farnost týdenní modlitební štafetu od farnosti Partizánské,
jedná se o modlitby za všechny farnosti ECM, někteří jste se zapsali do tabulky
k modlitbám v tomto týdnu a sbor Litoměřice obdrželi videopozdravy z Vimperka a
z Týna. Toto je velmi milá pozornost, která nás opravdu nic nestojí, ale příjemce hodně
potěší.
(kontrolní otázka pro naše členy: víte kolik má naše Česká oblast ECM farností? A pro
ostřílené metodisty: znáte jména farářů, kteří na těchto farnostech slouží? Nápověda:
není jich mnoho😊)
- Pastelka – M. Šálková - Plánované akce: a) V rámci bezpečného dne na internetu –
8. 2. 2022 online vysílání s názvem Finanční gramotnost na internetu b) Kuchařský
tábor v létě 2022 c) 31. 3. 2022 – Noc s Andersenem. Jsme rádi, že Pastelka funguje a
sestře Milušce vyprošujeme radost z této činnosti pro děti z Protivína a moudrost pro
všechna setkávání.
- Farní konference – 20. 3. 2022. Před jejím pořádáním se sejdeme jako farnost, je
třeba popřemýšlet a domluvit se na jednotlivých vizích sborů a modlit se za to.
Vimperk – sejití naplánováno na pondělí 7. 2. 2022; Protivín – sejití naplánováno na
neděli 13. 2. 2022 po bohoslužbě; Týn n/Vlt. 20. 2. sejití naplánováno na odpoledne
po bohoslužbě. Sestra Eva Piherová povede tato setkání formou jakési SWOT analýzy
a níže přikládáme postup ke schůzce.
- Setkání sborů naší farnosti se superintendentkou I. Procházkovou – březen 2022
ohledně celé církve ECM, přesný termín setkání určí ona sama a budeme informovat.
Setkání se bude konat všední den odpoledne. Plakátek k setkání – pozvání, naleznete
i na našich webových stránkách.
- Společná bohoslužba s týnskými – první neděle v měsíci v Protivíně. Jsme rádi, že se
můžeme opět navrátit k společnému slavení bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně.
Po časech izolace je takové společenství občerstvující a díky všem z Týna a okolí, že
tuto neděli velmi obohatí protivínský sbor.
- Ještě je k mání také několik kalendářů Dobrá setba. Varianta na zavěšení a
brožovaný výtisk jako knížečka. Kalendáře jsou darem KPK- tedy zdarma.

******************************************************************

NAROZENINY V ÚNORU SLAVÍ
*23. 2. Jakub Šváb
*10. 2. Jiří Šindelář

*16. 2. Ondra Klimeš
*20. 2. Petr Hanzal
*25. 2. Martina Klimešová
*9. 2. Tomáš Rod

Velká gratulace všem oslavencům!!!
Ať jste požehnaní a požehnáním!!!
************************************************************************************
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

Protivín : každou neděli od 9. 00 hodin slouží bratr kazatel R. Novák, poslední
neděli v měsíci střídavě laické kazatelky Miluška a Hanka, kazatel slouží ve
Vimperku s vysluhováním VP.
K modlitbám se zájemci scházejí před bohoslužbou v klubovně.
Biblické hodiny a domácí skupinky v Písku u sestry Magdy Zemanové od 10. 00
hodin, zájemci z Protivína se mohou připojit v 9. 30, a od fary se svézt
s kazatelem.
Týn nad Vltavou mimo první neděli v měsíci, každou neděli od 14.00 h.
Biblické a modlitební – vždy úterý odpoledne – svolává Láďa Klimeš SMS
Vimperk každou neděli od 9.30 h. ; Biblická skupina – vždy v pondělí odpoledne.
****************************************************************************

Tvorba

vize

sboru

Milé sestry a bratři,
blíží se čas konání naší farní konference, jejíž součástí má být i schválení vize. Jedná se o
důležitý dokument. Často tuto vizi, tj. směřování sboru, většinou na mnoha sborech sepíše
podle svého nejlepšího svědomí sepíše bratr farář sám a ostatní ji následně velmi rádi schválí.
Nicméně letos by byl náš bratr farář rád, pokud bychom k celé záležitosti přistoupili jinak.
Chceme dát lidem příležitost se nad tématy společně zamýšlet. Potřebujeme najít odpověď
nejen na tyto otázky:
1. Jaké je poslání našeho sboru / farnosti?
2. Čemu se máme / chceme v našem sboru nejvíce věnovat?
3. Co je naším cílem?
4. Co nás baví?
5. Co nás nejvíce zajímá?
6. Chceme proniknout za zeď naší modlitebny? Proč bychom to měli / neměli dělat?
7. Jaké jsou naše (křesťanské) hodnoty a jak se projevují?
Těmito a dalšími otázkami začneme (tedy po úvodním slově a modlitbě samozřejmě). Možná
Vám připadají příliš jednoduché. Nenechte se mýlit. Nebudeme hodnotit, to nám nepřísluší.
Chceme, aby prostor se svým názorem dostal úplně každý, vždyť jsme jedno tělo a před Bohem
si rovni. Má být naše vize formální nebo opravdová? Má být vizí bratra faráře, staršovstva nebo
celého sboru? Pokud si myslíte, že celého sboru, pak určitě přijďte. Úvodní otázky jsou jen
začátek. A nebojte se, tvorba Vás bude bavit. A taky by to celé mělo trvat max. 120 minut .
Eva Piherová

****************************************************************
Každý dárce, který přispívá na běžný účet farnosti, může požádat o potvrzení o daru církvi
pro svého zaměstnavatele ke snížení daně za rok 2021. Věříme, že Hospodin bohatě odplatí
všem těm, kteří mají na srdci službu v našem kraji. Modlíme se a snažíme se rozumně
hospodařit, aby všechny Vaše příspěvky byly opravdu dobře a pečlivě využity ku slávě Boží.
Moc vám děkujeme za přízeň, modlitby a finanční podporu.

Přejeme vám pokojné prožití měsíce a hojnost Božího
požehnání na každý den. MARANATHA.
– Staršovstvo farnosti-

Modlitby za nevěřící
Kolem nás je mnoho nevěřících lidí. Statistiky jsou jasné, stále platí, že
jsme jedna z nejateističtějších a nejsekularizovanějších zemí na světě, oblast
naší farnosti nevyjímaje. Snad bychom se mohli zajímat více o naše nespasené
blízké, než o své problémy, které mnohdy nestojí ani za řeč. Proto bychom
rádi vstoupili do nového roku s myšlenkami na ty, kteří, ač blízko nás, přesto
daleko…- v hlubinách své nevěry, v temnotách hříchu a bez naděje. Bible nás
konkrétními texty učí, jak se za nevěřící modlit. Zde je několik námětů:
- Modlete se, aby Bůh obřezal jejich srdce. (Dt 30,6)
- Modlete se, aby jim Bůh dal srdce z masa. (Ez 11,19)
- Modlete se, aby do nich Bůh vložil svého Ducha. (Ez 36,27)
- Modlete se, aby přišli ke Kristu. (Jan 14,6)

- Modlete se, aby Bůh otevřel jejich srdce, aby uvěřili evangeliu. (Sk 16,14)
- Modlete se, aby je Bůh osvobodil z otroctví hříchu. ( Ř 6,17)
- Modlete se, aby Bůh odstranil satanův zaslepující vliv. (2K 4,4)
- Modlete se, aby jim Bůh dal milost k pokání. (2 Tim 2,25-26)
-rin-

Ve Vimperku to rozjeli a daří se!
Na první Večer chval přišlo prý na 60 duší. A to už mají naplánován
další večer. Nu, stále platí: Člověče, přičiň se- a Pán Bůh ti pomůže.

Modlitební týden naší farnosti
„Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých
modlitbách.“ (1.Tes. 1,2)
Milé sestry, drazí bratři,
Rok 2022 je i pro nás rokem, kdy můžeme změnit svůj způsob pobožnosti na ten Boží způsob. A
nabízí se k tomu hned možnost aktivního zapojení do modlitební štafety. Již druhým rokem je
naší farnosti každý půlrok vyčleněn jedinečný týden, kdy máme tu výsadu, že se modlíme za
celou naši církev. Tento týden si prosím již nyní zapište do svých diářů. Jedná se o období od
neděle 30. ledna 2022, kdy přebíráme modlitební štafetu od farnosti ECM Partizánske.
A vytrváme v modlitbách za celou ECM v ČR i SR až do neděle 6. února, kdy si ji od nás
přebere ECM Litoměřice. A co konkrétně se od nás očekává? Níže se to pokusím shrnout v
konkrétních krocích. Nicméně předtím si doporučuji nastudovat modlitební témata zmíněná i zde
v tomto čísle Koruny víry. Časopis prosím i pro tento účel uschovejte, abyste věděli, za co se
modlit. A přidávám i naše témata (a budu vděčná, pokud seznam rozšíříte):
1. Za milost v oblasti financí ve všech sborech tak, aby bylo možné opravit všechny sbory a
rovněž vybudovat byty na pronájem ( v Týně, Protivíně i Vimperku),
2. Za dostatek prostředků na platy kazatelů,
3. Za další fungování SKP Pastelka,
4. Za požehnání pro všechny služebníky v církvi (úklid, chvála, vedení sbírky, staršovstvo,
vedení skupinek a modlitebních i biblických, modlitebníky…),
5. Za dosavadní účetní i nového účetního pro Protivín,
6. Za ochranu a milost pro rodiny všech farníků.
Dále prosím každý sbor o natočení videa jako symbolické předání štafety do ECM Litoměřice
(stačí pozdrav, klidně krátce, na mobil, ale ať je tam co nejvíc lidí, doporučuji natočit nejpozději
30.1.2022 po shromáždění), Vaše video můžete zaslat mně na whats app (tel. 608 980 173) nebo
přímo do Litoměřic…
Pak prosím pamatujte na modlitby v daném týdnu v rámci všech pravidelných sborových setkání.
A nakonec se prosím zapojte do modlitebního řetězce. Pošlu emailem tabulku s rozpisem na
jednotlivé dny, kam se prosím zapisujte (klidně i více lidí v jeden den, ale hlavně každý den za
každý sbor aspoň jeden člověk.
Děkuji moc za Vaše modlitby.
Hospodin vyslyšel moje žádosti, Hospodin přijímá mé modlitby! (Ž 6,10).

Eva Piherová

Modlitby za církev – modlitební štafeta
Jeden sbor se modlí za celou církev. Rozpis na první část roku 2022:
První neděle Farnost
09.01.2022 Alianční týden modliteb
16.01.2022 Třeboň
23.01.2022 Partizánske
30.01.2022 Protivín – viz výše
06.02.2022 Litoměřice
13.02.2022 Bratislava - Petržalka
20.02.2022 Praha - Horní Počernice
27.02.2022 Jihlava
06.03.2022 Plzeň - Maranatha
13.03.2022 Bratislava - Staré Mesto
20.03.2022 Plzeň - Lochotín
27.03.2022 Mikulov
03.04.2022 Brno
10.04.2022 Svatý týden
17.04.2022 Praha - Strašnice
24.04.2022 Praha 2

...Miluji Hospodina, protože vyslýchá
můj hlas v mých modlitbách. Žalm 116:1

Není nad starou, dobrou knihu…
Nepochopení naší dostatečnosti v Kristu otevírá dveře všemožným světským vlivům a způsobuje, že mnozí věřící
směšují biblické pravdy se zdánlivě užitečnými lidskými metodami, jako jsou mysticismus nebo psychologie.
V knize Naše dostatečnost v Kristu odhaluje John MacArthur hlavní způsoby, kterými křesťané nahradili své duchovní
zdroje, a vysvětluje, jak se vyhnout stejné chybě.
Cena: 109 Kč 104 Kč Vydavatel: Didasko
Autor: John MacArthur

Vydavatel: Návrat domů
Autor: Henry Cloud, John Townsend
Dostupnost: Na skladě
Cena: 250 Kč 238 Kč

Řada z nás investuje mnoho do
vztahů, které nám způsobují hluboká zranění. Nakonec zůstáváme opuštěni nebo využiti a zbude nám jen velmi málo
oplátkou za to, co jsme dali. Přicházíme o pocit bezpečí a o vědomí osobní hodnoty. A co je horší, máme sklon
opakovat tytéž chyby znovu a znovu... A nebo úplně zamknout dveře k našemu srdci a zahodit klíč.
Proč si vybíráme nesprávné lidi a navazujeme s nimi vztahy? Je možné to změnit? A pokud ano, kde začít? Henry
Cloud a John Townsend nabízejí spolehlivé vodítko pro bezpečná rozhodnutí ve vztazích, ať už přátelských či
milostných. Pomáhají nám rozpoznat lidi, které v našem životě potřebujeme, stejně jako ty, kterým se musíme naučit
vyhýbat.
Kniha Bezpeční lidé vám pomůže rozpoznat 20 znaků nedůvěryhodných lidí, s nimiž byste neměli navazovat vztah.
Zjistíte, co činí některé lidi bezpečnými pro vztah a jak se vyhnout vztahům nezdravým. Dozvíte se i o tom, co uvnitř
vás samotných ohrožuje vaši bezpečnost ve vztazích. A naučíte se, co dělat a co nedělat, abyste si vytvořili vyvážený
a zdravý přístup ke vztahům.

„Jestliže čtení neovlivňuje náš život,
konání a myšleni, tak je škoda číst.“
— Anton Pavlovič Čechov ruský dramatik a prozaik 1860 - 1904

