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KVĚTEN 2022 zpravodaj farnosti Protivín 

K O R U N A V Í R Y  

Mírová 171, 398 11 Protivín 

farní úřad tel.: 775 941 105; 737 540 022; 
www: http://protivin.umc.cz/; email: protivin@umc.cz 
číslo transparentního účtu farnosti: 601609874/ 0600            

 

Spasení v jakémkoliv věku života? 

             Určitě známe příběh (podobenství) o dělnících najmutých k práci na vinici. 

Někteří pracovali od rána, jiní nastoupili k práci později, další ještě později a 

někteří dokonce hodně pozdě odpoledne. Avšak odměnu za práci dostali všichni 

stejnou. Jak je to možné…? Jak může někdo dojít spasení, když část svého života, 

nebo dokonce skoro celý život žil jako zhýralec, kradl, lhal, posmíval se Bohu, byl 

zlý…? Otázka, kterou se zabývá dost lidí, avšak odpověď na ní mnohé nenechává 

v klidu. Zdá se nespravedlivé, že někdo celý život chodí s Bohem, snaží se plnit 

Jeho vůli, raduje se v Pánu, ale - nevyhnou se mu nemoci, utrpení, bolesti, někteří 

jsou dokonce pronásledování, týráni a zabíjeni pro svou víru v Krista a jiný, třeba 

až krátce před posledním svým nádechem a výdechem lituje svého promarněného 

života a prosí Boha o odpuštění a o spasení. A dostane se mu ho. Z lidského 

hlediska je to velice nespravedlivé, že? Věřme, že to nespravedlivé není. Dokud 

čas Boží milosti trvá, každý člověk může k Bohu přijít, činit pokání a je mu 

odpuštěno. A nebesa se radují. Radujme se i my, že někdo další, někdo z naší 

rodiny, naše dítě, ale i někdo, koho vůbec neznáme, došel milosti a dal se na cestu, 

která vede do věčného života, jež je každému člověku nabízen v Pánu Ježíši Kristu. 

„Já chci tomu poslednímu dát jako tobě.“ Matouš 20:14  

          Magda Zemanová  

(Magda je  dlouhá léta věrnou následovnicí Krista a slouží ve staršovstvu) 

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

             ZPRÁVY Z  FARNOSTI květen 2022 

+- Pomoc Ukrajině – naše ECM stále pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny. Na Veselce i na 
Poušti je stále ubytováno několik rodin. Ve Vimperku se ubytovaní účastní pravidelně 
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nedělních bohoslužeb. Zdeněk oprášil ruštinu a hosté vypadají velmi spokojeně a 
vděčně naslouchají.  Aktuální informace přináší nový zpravodaj ECM „Pomáháme 
Ukrajině“, který najdete v příloze. 
+- Týnští připravili velikonoční program pro děti s maminkami.  Sobotní den se vydařil, 
maminky i děti spokojené. Díky všem, kteří se podíleli na programu. Nějaké fotografie 
z akce budou na našich stránkách. 
+- První neděle v květnu zveme na společné shromáždění do Protivína. Po kázání 
bude vysluhována památka Večeře Páně a po závěrečném požehnání se sejdeme u 
společného stolu k občerstvení, polévce a dalších dobrot, které přinesete. Ovšem to 
nejdůležitější je, že bude čas k rozhovorům a sdílení, na což obvykle již čas nezbývá. 
Prosím, počítejte s časem a zůstaňte v bratrském společenství i po bohoslužbě. 
Chválami nás bude v neděli provázet Láďa Klimeš se svou skupinou. 
+- 10. června se otevře Husova kaple v Týně pro veřejnost , opět s programem Noc 
kostelů. Účast slíbil „Balda“ se svou kapelou, a další nápady ke zpestření večera jsou 
vítané. Prosím modleme se i za tuto akci, aby služba spojila náš tým a hledající 
návštěvníci našli nejen otevřené dveře kostela, nýbrž také otevřená srdce. Prosme o 
moudrost při rozhovorech, kéž Hospodinův duch přivede ještě mnohé ke kříži naděje. 
+- 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. 
+- kazatel přijal pozvání ke společnému setkání služebníků církví z Písku dne 5. 4. 
Schůzka se konala v  nemocniční kapli , vedl ji nemocniční kaplan Rosťa Fiala a 
přítomen byl i ředitel nemocnice. Po dlouhé době se kazatelé navzájem osobně 
povzbudili, sdíleli se o svých radostech i starostech.  Na závěr zazněli mnohé modlitby 
za náš národ, za JČ region , za Písecko a za naše sbory. Setkání se budou opakovat.                                                                                                       
+- Koordinátor modliteb v naší farnosti je Eva Piherová. Máte-li na srdci modlitby za 
něco, za někoho...směřujte prosím této sestře. 
+- Eva je také konferenční delegátkou farnosti. V dubnu se konala konference České 
oblasti v Praze a Eva poreferuje na sborech, co se v ECM dělo, děje a bude dít. 
+- 20.-22. května se koná v Bratislavě Výroční konference, které se opět účastní 
kazatelé i delegát farnosti. Cesta i jednání jsou náročné, budeme vděční za přímluvy 
každého, kdo si vzpomenete. 
+-  Schůzky šachového klubu nadále každé druhé pondělí od 18.00 hod. v klubovně. 
+- Staršovstvo se sejde v květnu. Připomínky, rady, žádosti…, -prosím, směřujte 
starším či na kazatele. 
                                        

SVÁTOSTI                                                       
Věříme, že skrze svátosti v nás Bůh koná neviditelné dílo a nejen obživuje, nýbrž také posiluje a 
utvrzuje naši víru. Svátosti nejsou jen pouhými znaky nebo symboly křesťanského vyznání, nýbrž 
jsou viditelnými znameními neviditelné Boží milosti a dobré vůle k nám. Skrze svátosti Bůh 
odhaluje a zjevuje skutečnosti, které nejsou uchopitelné pouze rozumem. Svátosti byly ustaveny 
Kristem a darovány církvi. Jako svátosti uznáváme křest a Večeři Páně.             

********************************************************* 
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NAROZENINY V DUBNU SLAVÍ

*1. 5. Veronika Plívová          *2. 5. Jarka Hanzalová   *6. 5. Bohumila Kudličková 

 *7. 5. Vladimír Perman *12. 5. Jana Rojíková    *15. 5. Hana Nováková       
*17. 5. Markéta Hanzalová          

Srdečně gratulujeme všem oslavencům!!!  

V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí.  Ř 12:12: 
 

 

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

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 – svolává Láďa Klimeš SMS. 
Vimperk každou neděli od 9.30 h. ; Biblická skupina – vždy v pondělí odpoledne. 
 
**************************************************************************** 

   

Blahoslavení jsou ti, kdo přebývají ve tvém 

domě a stále tě chválí! Sela.       Ž 84:5 

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

https://obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=R&kap=12&v=12&najit=trpěliví#v12
https://obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Z&kap=84&v=5&najit=blaho#v5
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Milí sourozenci v Pánu Ježíši! 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 květů 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 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. 

Volej ke mně a odpovím ti, oznámím ti velké a skryté věci, které neznáš.  

                                                                                                        Jr 33:3 
Poslání sloužit světu 

  Jako křesťané, společenství církve, jsme ve svátosti posláni být světu tělem Kristovým. Naše slavení 
svaté večeře Páně pokračuje tím, že jdeme do světa podílet se na Kristově službě uzdravování, 
odpuštění, smíření a pokračování spravedlnosti a pokoje. Skrze naši službu se uskutečňuje Boží 
království v našem světě. Svátostná Kristova přítomnost se tak od stolu Páně rozlévá do světa. 
("Bože, Otče všemohoucí, sešli svého svatého Ducha na nás a na tyto dary chleba a vína. Učiň, ať se nám 
stanou tělem a krví našeho Pána, Ježíše Krista, abychom vykoupeni Kristovou krví mohli být světu tělem 
Kristovým. Svým Duchem nás sjednoť s Kristem a spolu navzájem a ve službě celému světu, než přijde 
Kristus ve slávě a budeme jíst a pít na jeho hostině v království nebeském." Závěr modlitby nad dary – 
epikléze) 

https://obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Jr&kap=33&v=3&najit=volej#v3
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Není nad starou, dobrou knihu…                     
          (objednávej u kazatele) 

Ďábel nemá matku 
„Ten chlápek nemá matku“ je staré španělské rčení, které se říká o klucích, kteří projevují sklony k ničemnostem a 

destrukci. Dobře si ho pamatuji ze svého dětství na Portoriku, protože ho lidé často používali, když mluvili o mně. 

Nicky Cruz ví o ďáblově moci mnoho. Od své dramatické konverze v šedesátých letech, kdy zanechal kriminálního 

života vůdce newyorského gangu, se po celém světě setkává se strastiplnými příběhy mnoha obyčejných lidí i 

některých nejhorších vězňů z věznic s nejpřísnější ostrahou. 

Nicky Cruz, který čerpá ze svého spiritistického dětství, života v newyorském gangu i znalostí a zkušeností z 

následujících čtyř dekád boje s nadzemskými duchy zla, předkládá v knize Ďábel nemá matku těžce vydobyté 

pochopení toho, jak ďábel zkouší všechno možné, jen aby získal vládu v tomto světě, ale rovněž jasně ukazuje, že 

nakonec zvítězí Bůh. 

ĎÁBEL JE HORŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE, ALE BŮH JE MNOHEM, MNOHEM VĚTŠÍ 

Lehká literatura ke čtení to není, ale není nad to, mít do boje s nadzemskými silami zla, jehož realitu prožíváme tady 

a teď, důvěryhodného a věci znalého průvodce. Za těch čtyřicet let, které uplynuly od doby, kdy díky nesobecké 

horlivosti Davida Wilkersona přišel Nicky Cruz v New Yorku ke Kristu, procestoval snad celý svět a promlouval k 

trpícím ze všech společenských vrstev. Jeho pastorační činnost ovlivnila mnoho tisíc členů gangů z chudinských 

čtvrtí. 
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S láskou zveme! 

Přijďte mezi nás! 

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem 

dobré vůle! Lk 2, 14 

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus 

bonae voluntatis!“ 

 

http://www.usvit.cz/index.php?route=product/manufacturer/product&manufacturer_id=89

