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Předvelikonoční zamyšlení
Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.

(Př. 31, 10)

Některým lidem překáží, že mezi dvanácti učedníky nebyla
žádná žena. Mezi jeho následovníky ale bylo mnoho žen. Je také
jasné, že Ježíš se k ženám nechoval tak, jak to bylo v tehdejší
kultuře běžné. Choval se k nim uctivě, jako k lidem, kteří mají
velikou
hodnotu.
Marie Magdalena (Marie z Magdaly) patřila k prvním Ježíšovým
následovníkům a nepochybně si zaslouží, aby se nazývala učednice.
Byla energická, impulzivní a zároveň starostlivá, cestovala s
Ježíšem a starala se o něho a jeho učedníky. Byla u Ježíše, když ho
ukřižovali, a v neděli ráno šla nabalzamovat jeho tělo, ale hrob našla
prázdný. Marie byla prvním člověkem, který viděl vzkříšeného
Ježíše. Marie Magdaléna je dojemným příkladem vděčného života.
Ježíš ji zázračně vysvobodil, když z ní vyhnal sedm démonů. V
každém okamžiku, který je o ní v Písmu zaznamenán, ji vidíme, jak
svým životem vyjadřuje Kristu uznání za svobodu, kterou jí daroval.
Díky této svobodě mohla stát pod Kristovým křížem, když všichni
ostatní učedníci, kromě Jana, ze strachu utekli a skryli se. Zůstala nablízku svému Pánu. Po jeho
smrti se snažila všemožně prokázat úctu jeho tělu. Jako ostatní Ježíšovi následovníci ani ona
neočekávala, že bude vzkříšený v těle, ale když to zjistila, byla naplněna radostí. Nechtěla
nejdříve všemu porozumět, horlivě věřila a naslouchala. Ježíš její dětskou víru odměnil tím, že se
po vzkříšení zjevil nejdříve jí a svěřil jí první úkol.
Co se od Marie můžeme naučit ? -Že ženy jsou důležité v Ježíšově službě, -že ti, kteří Ježíše
poslouchají, získávají větší poznání, -že Ježíš se choval k ženám jako k svému stvoření – jako k
rovnocennému odrazu Božího obrazu.
Jsme vděční, že i v naší farnosti a sborech je mnoho požehnaných žen, které slouží pokorně,
věrně a trpělivě. Odměnou je jim Kristova láska a radost ze Vzkříšeného.
Velice si jich vážíme.
Richard Novák kazatel farnosti

V pašijním týdnu jsme pro zájemce připravili videoprojekci
filmového snímku Máří Magdaléna. Přijďte shlédnout příběh jedné
z nejosudovějších žen v dějinách lidstva. Sborový dům ECM
13. dubna od 18. 30 hodin.
*****************************************************************************

ZPRÁVY Z FARNOSTI březen 2022
- Pomoc Ukrajině – naše farnost se podílí na pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří utíkají
před válečným konfliktem. Na Veselce je v současné době 11 duší. V Protivíně byl
poskytnut prostor klubovny pro školkové a školní děti z Ukrajiny. V současnosti se
všechno vyučování dětí přesunulo do místní ZDŠ. Týnští průběžně pomáhají
ubytovaným na Poušti. Všem dobrovolníkům patří velké díky.
- Děkujeme všem členům farnosti, kteří se účastnili Farní konference. Děkujeme za
všechny vypracované zprávy předložené konferenci a díky všem, kteří se podílejí na
tom, aby sbory fungovaly. Díky za služby, které konáte bez nároku na odměnu – tedy
dobrovolně. To je dnes velmi vzácné a vedení farnosti s kazatelem si toho ohromně
váží.
- Staršovstvo se rozhodlo pokračovat ve společných obědech vždy 1. neděli v
měsíci, po bohoslužbě. Prosím, počítejte s prodloužením tohoto dopoledne.
Společný stůl můžete obohatit domácím koláčem, kávou, džusem nebo jinou
dobrotou, kterou ostatní jistě ocení. Je také skvělé si připravit nějaký příspěvek
ke stolu: svědectví, recenzi z knihy či filmu, oddíl z Písma, který k tobě mluvil
apod.
- Míra Baldrych, folkový zpěvák, nám opět poslouží vystoupením a doplněním
programu při Noci kostelů, která se bude konat v pátek, 10. června v Týně nad
Vltavou. Je to možnost být jako Kristovo tělo spolu a zveme k účasti všechny
sbory farnosti. Příležitost pozvat přátele k neformálnímu setkání. Buřty – oheň.
- Týnští připravují velikonoční program pro děti s maminkami. Kéž jim to vyjde!
- Rozloučení se sestrou Veronikou Novákovou proběhlo v radostném duchu a při
velkém hodování. Sestře jsme vyprosili požehnání do dalších dnů na novém
místě.
- 1. dubna se sešli kazatelé JČ regionu ve Vimperku, přítomna byla i sestra
superintendentka. Společně jsme hovořili o budoucnosti farnosti, jednotlivých
sborů, ale i celé církve. Odložení Generální konference může být i příležitostí k
hlubšímu zamyšlení, rozhovorům a přípravě budoucích kroků ECM.
- Kazatelé se stále setkávají pod vedením superintendenta v úterý a v pátek od 8.
hodiny ranní k online modlitbám a rozhovorům. Tato setkání jsou otevřena i pro
další zájemce a je možné se připojit z vašeho prostředí. Link na schůzky
zájemcům zašle kazatel.
- Staršovstvo pověřilo Hospodářský výbor k vypracování stanoviska, ohledně
dalšího postupu opravy farní střechy, případně plánu vestavby bytů.
- Schůzky šachového klubu nadále každé druhé pondělí od 18.00 hod. v
klubovně.
- 5. 4. Setkání kazatelů církví, jenž působí v Písku a okolí – nemocniční kaple
- VELKÝ PÁTEK – BOHOSLUŽBA OD 18.00

- VELIKONOČNÍ NEDĚLE – BOHOSLUŽBA OD 9.00

CO TAKHLE VÝLET? NEPŘEMÝŠLELI JSTE O TOM? BYLY ČASY, KDY ŠEL SBOR SPOLEČNĚ
DO PŘÍRODY, NAVŠÍVIL NĚJAKOU PAMÁTKU, ZAZPÍVALI SI PÍSNIČKU, POMODLILI,
OPEKLI BUŘTA…
-

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

NAROZENINY
* 2. 4. Miroslav Šváb
* 23. 4. Vendula Kutlaková

V
DUBNU
SLAVÍ
* 16. 4. Marie Šálková + Miroslav Mikoláš
*27. 4. Lucie Klimešová
*29. 4. Martin Šálek

Velká gratulace všem oslavencům!!!
Každého času ať jest roucho tvé bílé, a oleje na hlavě tvé ať 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 – každý týden svolává Láďa Klimeš SMS
Vimperk každou neděli od 9.30 h. ; Biblická skupina – vždy v pondělí odpoledne.
Oblastní konference České oblasti 17. – 23. 4.
Bude se konat v Praze v sobotu 23. dubna. Modlete se za bezpečí a zdraví delegátů, za moudrost při
rozhodování a otevřenost pro naslouchání a rozhovory. Ať je nám to setkání radostí.

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

Žalm 133:1

Píseň stupňů, Davidova. Aj, jak dobré a jak utěšené, když bratří v jednomyslnosti přebývají!
***Modlíme se a snažíme se rozumně hospodařit, aby všechny Vaše příspěvky byly opravdu
dobře a pečlivě využity ku slávě Boží. Opravdu se radujeme, že přibývá štědrých dárců s
pravidelnými platbami na běžný účet farnosti. Je pro nás ohromná úleva, když si nemusíme
dělat starosti, zda a jak zaplatíme za energie, vodu, plyn a mnohé další výdaje nutně spojené s
chodem farnosti.
Moc vám děkujeme za přízeň, modlitby a finanční podporu.

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

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 požehnání pro všechny služebníky v církvi (úklid, chvála, vedení sbírky, staršovstvo,
vedení skupinek a modlitebních i biblických, modlitebníky…),
4. Za dosavadní účetní i nového účetního pro Protivín,
5. Za ochranu a milost pro rodiny všech farníků.

6. 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:
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)
Autor si bere na mušku humanistickou psychologii, a to pro její tendenci nabízet se
jako Cesta neboli stát se náboženstvím bez Boha, jehož středem je člověk. Jestliže
psychologie sklouzne do bludného kruhu sebestřednosti, není už pomocnicí na cestě
životem, ale stává se problémem.
Aktualizované vydání dnes již klasické knihy zohledňuje vývoj psychologie koncem 20.
století. Oproti původnímu vydání z roku 1977 obsahuje dvě nové kapitoly, přičemž jedna
se věnuje výchově a „utváření hodnot“ a druhá hnutí New Age.
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Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho
a Pána Ježíše Krista.
Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží,
která vám byla dána v Kristu Ježíši,
on vás obohatil ve všem,
v každém slovu
i v každém poznání.

Modlitební předměty – duben / apríl 2022 celá ECM ČO + SO
English Speaking UMC Prague

Prosím, modlete se 3. – 9. 4.

- za naši spolupráci s ruským sborem, který je v nájmu v našem kostele, chceme připravit bezpečné útočiště pro
uprchlíky z Ukrajiny
- za to, abychom překonali jazykové bariéry a přinášeli ovoce pro Boha
Ať Bůh žehná našemu úsilí, když jako Kristovo tělo vykročíme ven.
Děkujeme, že na nás myslíte. Velma Campbell
Slavkovce Modlíme sa za situáciu na Ukrajine. Prosíme za mier.
Prosíme za návrat ľudí do spoločenstva. Modlíme sa, aby nám Pán Ježiš poslal ľudí, ktorí by mohli slúžiť chválami,
momentálne nemáme nikoho. Jarmila Nagyová
10. – 16. 4. Svatý týden
O tzv. svatém týdnu, když si připomínáme poslední dny Ježíšova pozemského života, Jeho smrt a vzkříšení, se
vracíme ke „středu dějin“. K pevnému bodu naší přítomnosti, událostem, které vytyčily horizont naší budoucnosti a
daly i smysl vší minulosti. Nechme se v našich modlitbách vést Ježíšovou tzv. velekněžskou modlitbou. Najdeme ji
v Janově evangeliu v 17. kapitole.
- Kéž je Bůh oslaven: ve světě, ve své církvi, v našich životech. Kéž všechna moc směřuje k oslavě Tebe. V Boží
slávě, v oslavení Boha jako v nebi, tak i na zemi se stává na zemi spravedlnost, poznáváme pravdu od lži, ztracení
jsou zachráněni, zlo je demaskováno a poraženo, život propuká v mnoha barvách, pustina se mění v zahradu.
- Kéž přijímáme Ježíše a Jeho slovo. Ptáčata se skrývají pod křídly své matky. Každé Ježíšovo slovo je jako peruť
Božích křídel. Prosme o slyšení, porozumění a radostné přijetí každého slova, které Ježíš promlouvá.
- Prosme za dílo církve: diakonii, vyučování, misii, modlitby, vysluhování svátostí, kázání, za teologickou práci,
stavební projekty, skutky pokání a smíření, prosme za vytrvalost, trpělivost, skromnost, střízlivost, velkorysost,
lásku. Kéž se Bůh přiznává k dílu církve a nese nás v jednotě.
- Kéž je mezi námi Boží radost. Smích, prozpěvování, radostná evangelijní bezstarostnost. Důvěra, že všechno spěje
k radosti a životu přicházejícího Božího království.
Ivana Procházková

17. – 23. 4.

Trnava

Vďaky:
- Za pokoj a mier, ktorý máme v našej krajine (uvedomujeme si to zvlášť kvôli vojnovému konfliktu na Ukrajine).
- Za členov zboru, ktorí verne navštevujú bohoslužby.
Prosby:
- Nesieme na modlitbách rodiny Marinákovú a Absolonovú, ktoré prežili minulý mesiac stratu najbližších.
- Prosíme i za s. Renatu M., ktorú čakajú náročné operácie, aby jej Pán dal silnú vieru. Tiež za posilnenie jej rodiny.
- Prosíme tiež za Farskú konferenciu, ktorá bude v mesiaci Apríl.

Luboš Tagaj

24. – 30. 4.

Třeboň

Prosíme o moudrost a vedení v tom, do jakých aktivit se máme pouštět a jak se jako sbor začlenit do místní
komunity. Prosíme za oživení práce s dětmi a mládeží, za nové služebníky a za to, aby byl náš sbor místem, kde
mohou i mladí realizovat svoji víru. Modlíme se za ukrajinskou rodinu, která bydlí na faře a chce zůstat v Třeboni,
aby tady mohli začít nový život, vytvořili si i vztahy se sborem, a aby se k nim mohl co nejdříve připojit i otec.
Přimlouváme se za probíhající Manželské večery a všechny manželské páry ve sboru i v našem okolí, z nichž
některé procházejí krizí. Prosíme za nemocné mezi námi a zejména teď když ve sboru vypukla nová vlna covidu.
Mária Kunstová

Bratislava – Staré Mesto
Ďakujeme za ochotných darcov a pomocníkov pri prípravách bytov pre ukrajinských odídencov.
Modlíme sa za pripravovaný program počas Dobrého trhu na našej ulici, ktorý sa uskutoční dňa 30.4.
Lenka Procházková

