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 „On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal otcem mnohých národů podle slova: 

tak četné bude tvé potomstvo. Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo – vždyť 

mu bylo asi sto let – i na to, že Sára již nemůže mít dítě; Nepropadl pochybnosti o Božím 

zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. 

Proto mu to bylo počítáno za spravedlnost. To, že mu to bylo počítáno, nebylo napsáno jen 

kvůli němu, nýbrž také kvůli nám, jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z 

mrtvých Ježíše, našeho Pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše 

ospravedlnění.“ Řím 4:18 – 25 

         Často se ptám, jaký by měl být náš život podle Pána. Zda jsem ho hoden. Co pro mě má 

připraveno, a zda včas rozpoznám, kam mě vede. Jak žít ve víře. Vždyť, když se bavím s 

nevěřícími, říkají. „Jaké můžeš mít starosti. Ty to máš jednoduché. Máš Boha.“ 

Máme tedy právo na své obavy a starosti? Každý člověk je přeci má! Jak ty všední např. starost o 

zdraví, zaměstnání, o rodiče, o děti, tak ty v otázce víry. Ano, máme! 

Lidé, kteří nám říkají, že jsme na tom lépe, mají pravdu. Oni na tom ale mohou být stejně. Stačí 

jen pozvat Ježíše do svého srdce. Zaslechnout jeho tlukot na dveře a otevřít. Pak už jen stačí 

zůstat s ním a naslouchat. Žít ve víře tak jako Abraham. Jak je napsáno v úvodních verších. 

Důvěřovat a nechat se vést. Modlit se, abych věděl, kam mám jít. Aby Hospodin byl mým 

světlem, mým vnitřním hlasem a učitelem. Každý z nás to už mnohokrát zažil. Snažíme se, seč 

nám síly stačí, o splnění různých cílů, přání, potřeb a tužeb v našich životech. Mnohdy nám to 

připadá těžké a marné. Ale v okamžiku, kdy už nemůžeme, začneme volat k Pánu, odevzdáme se 

mu a ledy povolí. Ukáže se správný směr a to, za co jsme se modlili, se začne dít. Navíc dle mé 

zkušenosti mnohdy získáme mnohem víc, než oč žádáme. To je víra. To je to, o co se v našich 

životech snažíme. Nestačí jen „věřit“, je třeba víru žít. 

Pane děkuji za tvou obrovskou milost. Děkuji, že mě stále vyučuješ a že smím žít živou víru. 

Amen                                                                                                                         Láďa Klimeš 

(Bratr Láďa je starší farnosti Protivín a předseda Hospodářského výboru, koordinuje práci v Týně nad 

Vltavou) 

***************************************************************************** 
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             ZPRÁVY Z  FARNOSTI březen 2022 
 

- Staršovstvo se sejde v úterý 8. 3. v Písku u sestry Magdy od 14.15 hod. 
- 13. 3. v neděli po bohoslužbě jsme zváni na rozloučení se sestrou Veronikou 

Novákovou, která požádala o přestup do CČE v ČB. Husova kaple , Týn n.Vlt. 
- 17. 3. Schůze kazatelů v Praze 
- Farní konference se bude konat v neděli 20. března 2022 v Protivíně. 

Připomínáme, že všechny zprávy je třeba poslat kazateli nejpozději do pátku 11. 
3 . Nezapomeňte, prosím. 

- 31. 3. Schůzka JČ regionu ve Vimperku (sejdou se kazatelé) 

 
- V únoru proběhla setkání členů sborů farnosti nad přípravou „vize sboru“ pro 

další léta. Díky všem, kteří se účastnili a dali najevo, že jim není „fuk“ 
budoucnost jejich sboru. Kazatel je velmi rád, že vize není produktem jednoho 
muže (či ženy), nýbrž dílem více údů jednoho těla, jímž církev je. Je třeba se 
naučit pracovat společně a jsme rádi, že když se chce- tak to i jde. Děkujeme Evě 
Piherové, že tuto akci řídila a projekt dotáhne do finální podoby. 
 

- Šachový klub pod vedením kazatele se nám pěkně rozjíždí, účastní se již 7 mužů 
a někteří zájemci se připojují přes internet. Chybí nám ženský prvek, tak stále 
platí výzva- pohledejte kolem sebe, nevíte o někom, kdo by dámskou část 
zastoupil? 
 

- Kazatelé se pod vedením superintendenta několikrát týdně scházejí online 
k modlitbám a rozhovorům. Toto je velmi důležité v napjaté situaci, kterou 
všichni bedlivě sledujeme a pomáháme, kde se dá. 
 

- Ke konci března jsme se sešli s Ivanou Procházkovou k rozhovoru ohledně 
vývoje světové metodistické církve. Za Protivín se sešlo asi 10 lidí, Týnští byli 
připojeni na dálku a všichni se živě  zapojili do citlivých otázek, které současnost 
církvi klade. Ukazuje se, že v otázce homosexuality nejsme všichni jednotní 
v názorech. Naděje je v trpělivém naslouchání si navzájem a zdravém biblickém 
vyučování. 
 

- Pastelka –31. 3. 2022 – Noc s Andersenem¨ 
 

- Dostali jsme vypracovanou finanční rozvahu na opravu střechy a případné 
vestavby bytů. Vše je třeba ještě společně probrat na staršovstvu , případně 
s Prahou. 
 

- Pozvání ke studiu 
 
Ráda bych vás pozvala na již třetí běh našeho kurzu. Tentokrát bude trochu jiný, než 
předchozí dva moduly. Modul D3 vznikl jako součást interního vzdělávání v rámci 
Evangelické církve metodistické, ale protože si myslíme, že témata jsou zajímavá a 
aktuální, a především jde znovu o „propojování světů“, rozhodli jsme se ho otevřít pro 
všechny zájemce. Pozvánku můžete libovolně šířit. Kurz bude probíhat jako obvykle 
každou sobotu v 19:00 online přes Microsoft Teams. Začínáme již v sobotu 19. 
3.! V příloze najdete letáček, kde jsou bližší informace o obsahu kurzu. 



Po přihlášení obdržíte email s praktickými informacemi, ale můžete se na mne kdykoliv 
obrátit s dotazy či jinými podněty emailem nebo telefonicky. 
Srdečně zdravím a těším se na další podnětná setkání. 
Za organizační tým  Mária Kunstová              
(sestra Mária je farářkou v Třeboni- letáček je velký a najdete jej v příloze ve 
formátu PDF) 

  
-  

 

********************************************************** 
NAROZENINY V BŘEZNU SLAVÍ 
*6. 3. Šálek Václav mladší              *14. 3. Permanová Kateřina 
*21. 3. Neužilová Nela         *26. 3. Bečvář Václav           *27. 3. Šálek Václav starší 

Velká gratulace všem oslavencům!!!  

Každého času ať jest roucho tvé bílé, a oleje na není nedostatku. Kaz 9:8 
************************************************************************************ 

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. Osobní modlitby 
s kazatelem či staršími na požádání po bohoslužbě. 
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. 
 
**************************************************************************** 

 



****************************************************************                                                                               
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- 

 

Situace na Ukrajině se každý den proměňuje. Přichází mnoho tisíc uprchlíků 

z postižených válečných oblastí. Také do Protivína přichází rodiny, ukrajinské 

maminky s dětmi. Připravujeme otevřít sborové prostory, jako místo pro 

maminky s dětmi, ke sdílení a hrám. Týnští sestavili tým dobrovolníků pro 

službu potřebným na Poušti. Práci koordinuje sestra Miluška Šálková. 

Poděkování všem dárcům.  

MODLITBA ZA UKRAJINU 

Dobrý a milosrdný Bože, 

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. 

Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. 

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. 

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra 

a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.  

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. 

Obejmi je svou něžnou náručí. 

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, 

nejsme jeden druhému lhostejní 

a dokážeme si navzájem odpouštět. 

O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista, 

který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje 

po všechny věky věků.                                            Amen 



Modlitební za naší farnost 
„Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých 

modlitbách.“ (1.Tes. 1,2) 

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. 

7. Za naše nemocné, aby jim Pán dal zdraví a opět byli mezi námi. 

Hospodin vyslyšel moje žádosti, Hospodin přijímá mé modlitby! (Ž 6,10). 

                                                                                                                                

Modlitby za církev – modlitební štafeta 

Jeden sbor se modlí za celou církev. Rozpis na první část roku 2022: 

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 

 

 



Není nad starou, dobrou knihu…                               
(objednávej u kazatele) 

 

Součástí knihy jsou tyto kapitoly: 
• Hledáme Boha 
• Bůh je nesmírně veliký 
• Všechno, co Bůh dělá, je dobré 
• Hřích pokazil celý svět 
• Boží zákon 
• Bůh nás má rád 
• O Ježíšovi 
• O Duchu svatém 
• Jak se staneme Božími dětmi 
• Jak Boží děti žijí a rostou 
• Bůh svým dětem pomáhá, aby pro něj 

mohly žít 
• O modlitbě 
• O shromáždění Božího lidu 
• O tom, co teprve přijde 

  
Slovo rodičům 
Tato kniha je myšlena jako pomoc pro rodiče, 
kteří chtějí své děti vést k Bohu. Vlastní rodiče 
jsou pro dítě těmi nejlepšími učiteli a je možné, 
že pro jeho duchovní život není nic tak důležité 
jako tiché chvíle s tatínkem či maminkou, kteří 

si s ním povídají o velikém Bohu, který nás stvořil a který nás má rád. 
Posílám tuto knihu do světa a modlím se, aby se stala požehnáním v každém domově, 
kde jí bude užíváno k Boží chvále, a aby se maličcí, takoví, jaké bral Ježíš do náručí, 
naučili Ho znát a milovat.                                                           Marian M. Schoolland 
 
 

Milost vám a pokoj od Boha Otce 
našeho i Pána Ježíše Krista, 
který sám sebe vydal za naše hříchy, 
aby nás vysvobodil z nynějšího zlého 
věku podle vůle našeho Boha a Otce. 
Jemu buď sláva na věky věků. Amen. 



 


