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Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já
miloval vás.
(Jan 13,34)
Drazí sourozenci v Kristu,
po čase mi připadl opět milý úkol, a to napsat úvodník k našemu farnímu měsíčníku
Koruna víry. Společně s Vámi se chci zamyslet nad významem velmi známých
Ježíšových slov o lásce (nejen) k našim bližním.
Pokud se nějakého křesťana zeptáte, o čem je tento verš, většinou odpoví, že „o lásce
k druhým lidem“ a bude mít pravdu. Je tomu skutečně tak. A jak moc máme milovat?
Zmíněný verš z úst Pána Ježíše nám sděluje, že přesně tak, jak On miloval (a stále
miluje) nás. Klíčem k porozumění tomuto textu tkví v uvědomění si vlastní ceny v
Božích očích. Znamená to připustit si, že Pán Ježíš nás miluje bezpodmínečnou a
vroucí láskou, podobnou té mateřské a otcovské. Touží po naší přítomnosti a raduje se
z našeho upřímného pokání i štěstí. Je s námi v každé bolesti i smutku. Miluje nás už
nyní, nečeká na to, až budeme dokonalí lidé. Nesoudí nás, dokonce se za nás přimlouvá
u svého nebeského Otce.
A Jeho láska k nám se netýká jen naší duše a našeho ducha, ale věřím tomu, že má rád
i naše (zatím) nedokonalé tělo. Vždyť sám Bůh Otec nás takhle stvořil. A my v tom
našem těle žijeme po celou naši pozemskou pouť. Věřím tomu, že i k té naší schránce
se máme chovat s úctou, třebaže se moc těšíme na to, až dostaneme to dokonalé,
nebeské. Pro většinu z nás je určitě výzva přijmout sami sebe takové, jací jsme. Vidět
sami sebe Ježíšovýma očima. To neznamená, že máme omlouvat vlastní hříchy, nikoliv,
ty si máme přiznat a vyznat je svému Spasiteli. Ale máme si také přiznat, že Bohu na
nás záleží a těší se spolu s námi z každého nového dne a je s námi, pokud prožíváme
úzkost z čehokoliv. Miluje nás bezpodmínenčnou láskou. A teprve tehdy, když
pochopíme Lásku Boží k nám, můžeme podobně milovat ty ostatní lidi. Vždyť Pán

Bůh nás neposlal do dokonalé církve, ale k lidem, kteří jsou nedokonalí jako Ty a já. A
ostatní lidé svojí jinakostí pomáhají našemu růstu k podobnosti Ježíši Kristu.
Přeji nám všem, abychom se navzájem milovali tak, jak Kristus miloval nás.
Eva Piherová
(Eva slouží ve staršovstvu a je delegátkou farnosti, studuje modul A, má povolení ke
kázání)
ZPRÁVY Z FARNOSTI
- Eva Piherová vyslaná delegátka na Oblastní a Výroční konference podá zprávu sborům farnosti v
neděli 12. 6. při bohoslužbách. Ve Vimperku již poreferovala i s projekcí fotografií z Bratislavy.
- Staršovstvo farnosti se sešlo v květnu a mimo jiné řešilo technické věci kolem farní budovy v
Protivíně. 1. 6. se sejde HV a vydá konečné stanovisko, jak dále se střechou fary.
- Děkujeme za pravidelné úklidy společných sborových prostor i mimořádné brigády sestře Milušce
a Hance; Hance také za květinovou výzdobu. Sestry vše dělají bez nároku na odměnu.
- Staršovstvo souhlasí s příspěvkem Lence Šindelářové na letní tábor pro děti v částce 3000,- Kč.
- První neděli v červnu proběhne letniční sbírka věnovaná na na podporu misijních projektů ECM.
Viz plakátek v příloze. Prosíme, počítejte s tím. Jsme rádi, že můžeme podpořit práci i jiných sborů
alespoň finančně a modlitebně, když ne osobní účastí. Projekty jsou zajímavé a inspirativní.
- Noc kostelů se koná v pátek 10. června. V 18. hodin vystoupení Mirka Baldrycha a jeho
Baldabandu, v závěru se připojí známý heligonkář a návštěvníci si budou moci zazpívat ☺Po
vystoupení táborák a opékání vynikajicích buřtů. Kazatel -po domluvě- může zájemce z Protivína
na Noc kostelů přivézt, případně odvézt zpět.
- 25. 5. se sešel Výbor pro spolupráci s kazatelem (příští setkání 14. září)
- Modlitby online kazatelů a všech zájemců pokračují každé úterý a pátek ráno od 8.00 do 8. 30 h.
- 1. neděle v měsíci pokračují bohoslužbou a vysluhováním VP - v červnu ještě společným obědemvynikající polévkou- a Vaše dobroty budou také oceněny! Prázdninové měsíce se společný oběd
konat nebude, jen klasické posezení u malého občerstvení.
- 9. 6. Kazatelé se účastní pastorálky – schůze kazatelů v Praze.
- 16. 9. Vlastivědný spolek Protivín pořádá v naší modlitebně přednášku s besedou na téma
Botanika a vzácné rostliny na naší zahrádce. Máte-li čas-přijďte se dozvědět něco nového. Od 17h.
- Prosím, otevřete si také další připojené přílohy.
NAROZENINY V ČERVNU SLAVÍ
*3. 6. Šípková Václava
*11. 6. Šváb Daniel
*11. 6. Stráská Marcela
*27. 6. Neužilová Petra
*29. 6. Mikolášová Lenka
*30. 6. Neužil Vítek

BLAHOPŘEJEME, máme radost,
že jste s námi !!!
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Protivín každou neděli od 9.00 h. Od 8.40 modlitby v klubovně.
Týn nad Vltavou každou neděli mimo 1. v měsíci od 14.00 h . (společně v Protivíně)
Vimperk každou neděli od 9.30 h.

SKUPINKY A BIBLICKÉ HODINY
V Písku každou středu od 10. 00 hod. u sestry Magdy.
V Týně každé úterý u Mikolášů od 18. 00 , nebo po domluvě.
Vimperk : Pondělí od 17. 00 hodin ve sborovém domě. Čtvrtek modlitby online.
Kázání farnost Protivín
5. 6. Novák v Protivíně s VP -společná s Týnem
12. 6. Novák + Piherová (prezentace VK22)– v Protivíně a od 14h v Týně
19. 6. Novák v Protivíně a v Týně
26. 6. Nováková v Protivíně; Novák Vimperk + VP; Nováková odp. Týn n. Vlt.
Kázání sbor Vimperk
5. 6.- Piherová
12. 6.- Neuzil
19. 6.- Neuzil
26. 6.- Novák

VOLEJTE PASTORA
BRATR KAZATEL NABÍZÍ NÁVŠTĚVY U VÁS DOMA,
RÁD S VÁMI STRÁVÍ CHVILKU NAD PÍSMEM, V MODLITBĚ, ROZHOVORU...

+++++ LETNIČNÍ NEDĚLE 5. 6. 2022+++
Luk. 2:1
Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatý
a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

Chvály: Ládík, kázání pastora, vysluhování Večeře Páně,
modlitby za nemocné, společný oběd.

+++++MOC RÁDI TĚ UVIDÍME!!!+++++++
++++OPĚT SPOLEČNĚ S TÝNSKÝMI ++++

STARÁ DOBRÁ KNIHA – I DO TVÉ KNIHOVNY

Láska nalézá přístav
Janette Okeová

NOVINKA
Formát: A5, 216 stran
Nakladatel: Triton
Rok vydání: 2022
Běžná cena: 269 Kč,
Cena: 256 Kč

Belinda Davisová by si ani ve snu
nedokázala představit život,
do jakého ji uvedla její bostonská
zaměstnavatelka – dáma,
která si ji najala jako osobní pečovatelku
a oblíbila si ji tak, že se
pasovala na její „tetu Virgii“. Belinda
procestovala kus světa, chodí
do divadel a na koncerty, žije v přepychu.
V hloubi duše však cítí
prázdnotu a stýská se jí po příbuzných a přátelích v rodném městečku na Západě.
Vyřešit si takovou rozpolcenost není snadné. K oběma světům – prostému venkovskému i honosnému
městskému – vážou Belindu hluboká citová pouta a zdá se, že běh osudu jí dilema ještě víc komplikuje. Pod Božím
vedením se Belinda snaží neztratit ze zřetele odkaz svých rodičů: víru, lásku a rodinu.

Ostatní zprávy… (z internetových novin Křesťan dnes)
-red- Datum: 2. června 2022

Hlava metodistické církve v Nigérii a další dva duchovní byli po nedělním
únosu propuštěni.
Samuel Kanu cestoval s biskupem metodistické církve z diecéze Owerri a prelátovým
kaplanem, když byli uneseni, když opouštěli církevní program v jihovýchodním státě Abia.
Jeden z církevních představitelů sdělil BBC, že byli v pondělí večer propuštěni, což
vyvolalo radost nigerijské křesťanské komunity.
Britský portál Premier informuje, že není jasné, zda bylo za jejich propuštění zaplaceno
nějaké výkupné. Nigérie je svědkem vlny únosů duchovních a věřících. Za mnoha útoky
stojí islámská extremistická skupina Boko Haram, ale stále více bezpečnostních hrozeb

mají na svědomí neznámí ozbrojenci. V dubnu byl kvůli pravidelným únosům, k nimž
dochází po celé Nigérii, přijat nový zákon zakazující vyplácení výkupného.
Dr. David Landrum, vedoucí oddělení propagace organizace Open Doors, pozorně sleduje
vyhrocující se situaci. Obává se, že kvůli probíhajícím konfliktům v jiných zemích se
útokům v Nigérii nevěnuje tolik pozornosti, kolik by si zasloužily.
„V současné době se v této oblasti objevuje mnoho problémů. Myslím, že jsme obecně
znecitlivěli vůči tomu, co se děje v Nigérii, protože slyšíme tolik zpráv o tolika zvěrstvech,
že tomu nevěnujeme dostatečnou pozornost,“ cituje představitele Open Doors portál
Premier.
„Neříkám to o křesťanech, protože si myslím, že církev se modlí, mluví nahlas a její hlas je
slyšet, ale měli bychom dělat více,“ dodal.
AKTUÁLNĚ:

Více než 100 floridských kongregací opouští UMC a vstupují do Globální
metodistické církve

Až 107 kongregací Sjednocené metodistické církve (UMC) se sídlem na Floridě
plánuje opustit denominaci a vstoupit do nově založené konzervativní Globální
metodistické církve.
Floridská pobočka Wesleyan Covenant Association, teologicky konzervativní metodistická
skupina, v úterý oznámila, že 107 kongregací „se rozhodlo zahájit proces opuštění
Floridské konference Sjednocené metodistické církve“.
Portál Christian Post informuje, že počet kongregací, které plánují odejít, představuje
podle WCA téměř 20 % z celkového počtu floridských sborů metodistické církve.
„Tato široká skupina sborů zahrnuje velké i malé kongregace spolu s anglo-americkými,

afroamerickými, latinskoamerickými, korejskými a jinými etnickými komunitami víry. Tyto
sbory se připojí k nové Globální metodistické církvi,“ uvedla WCA.
Keith Boyette, který je ve vedení Globální metodistické církve, řekl listu The Christian Post,
že věří, že „budou vznikat další církve, které se budou objevovat, jak budeme postupovat
vpřed“. „Chápu, že všechny tyto církve hlasovaly pro odchod,“ odpověděl Boyette na
otázku, jak pevné byly sbory při odchodu z UMC.
„Přechodná rada vedení GMC bude organizovat místní sbory, jako je těch 107 z Floridy,
do regionálních konferencí. Regionální konference se nazývají výroční konference.
Globální metodistická církev, která má sloužit jako konzervativní alternativa k UMC,
původně plánovala spuštění po Generální konferenci, která se měla konat letos na
podzim. GMC se však rozhodlo spustit svůj vznik tento měsíc poté, co vedení UMC
oznámilo, že Generální konference bude kvůli převládajícím obavám z pandemie odložena
na rok 2024.
Po celá desetiletí měla UMC problém prosazovat svou doktrínu o sexualitě, která zakazuje
sňatky osob stejného pohlaví. Některé církve a biskupové povolovali a propagovali postoje
LGBT, které porušovaly toto učení.
Rozdílné postoje ke sňatkům osob stejného pohlaví nadále rozdělovaly denominaci. V
roce 2019 se strany v UMC dohodly na plánu rozdělení denominace, kdy si konzervativní
církve budou moci ponechat svůj majetek, když odejdou, a obdrží 25 milionů dolarů na
zahájení nové denominace.
Pandemie však přinutila UMC dvakrát odložit svou Generální konferenci, což zpozdilo
hlasování o návrhu nazvaném Protokol o usmíření a milosti prostřednictvím separace.
Začátkem tohoto roku denominace oznámila, že Generální konference musí počkat do
roku 2024.

I PASTOŘI POTŘEBUJÍ MODLITBY...
Kvůli stresu, osamělosti či poklesu členů zvažuje stále více pastorů
odchod ze služby

Nová data zveřejněná společností Barna Group ukazují, že stres, osamělost,
politické roztržky a další problémy, jako je pokles členů, vede stále více pastorů
k zvažování, zda by neměli opustit svou práci.
Výzkum čerpal z údajů shromážděných v průzkumech provedených v lednu 2021 a
březnu 2022, které ukazují, že podíl pastorů, kteří vážně uvažovali o ukončení služby
na plný úvazek v posledním roce, vzrostl z 29 % v roce 2021 na 42 % v březnu
tohoto roku.
Data pro studii z roku 2021 byla shromážděna od 22. do 27. ledna 2021 online od 413
protestantských pastorů. Zatímco data shromážděná od 10. do 16. března pocházela
z online průzkumu mezi 510 protestantskými pastory.
Více než polovina pastorů (56 %), kteří v minulém roce uvažovali o ukončení služby
na plný úvazek, uvedla, že „obrovský stres z práce“ byl významným faktorem v
jejich rozhodování. Dva z pěti pastorů (43 %) uvedli, že „cítím se osamělý a
izolovaný“, zatímco asi 38 % uvedlo, že „současné politické roztržky“ je přiměly
přemýšlet o tom, že by skončili v kazatelské službě.
Rovných 29 % pastorů také uvedlo, že by chtěli skončit, protože nejsou optimističtí
ohledně budoucnosti svého sboru; byli nespokojeni s dopadem, jaký měla práce na
jejich rodinu, nebo měli vizi, která byla v rozporu s tím, kam se církev chtěla ubírat.
Dalších 24 % pastorů uvedlo, že zvažují odchod, protože jejich sbor neustále ztrácí
členy.
Přibližně 83 % uvedlo, že neuvažují o tom, že by skončili, protože věří v hodnotu své
služby; 75 % uvedlo, že mají povinnost zůstat a plnit své povolání ke službě, a 73 %
uvedlo, že jsou se svou prací spokojeni. Většina pastorů, kteří neuvažovali o
odchodu, také uvádí silnou podporu rodiny a komunity a důvěru ve své schopnosti
vést církev.
Březnová míra nespokojenosti mezi pastory také odráží stálý nárůst podílu pastorů,
kteří loni v říjnu uvedli, že „vážně zvažují“ odchod ze služby na plný úvazek, protože
se potýkají finančními problémy způsobenými pandemií. Téměř čtyři z 10
protestantských pastorů, neboli 38 % z nich, uvedlo, že „vážně uvažují“ o tom, že v
říjnu opustí službu na plný úvazek. Joe Jensen ze společnosti Barna pro The
Christian Post uvedl, že rostoucí počet pastorů, kteří se zvažují odchod ze služby na
plný úvazek, je důvodem k obavám.

„Tato konkrétní statistika uvádí nejvyšší počty, jaké jsme kdy viděli,“ řekl Jensen a
poukázal na syndrom vyhoření, o kterém se domnívá, že mnoho pastorů zažívá v
důsledku pandemie. Vysvětlil, že pastoři se obecně vyhýbají poradenství a
mentoringu, ale musí pochopit, že je v pořádku požádat o pomoc.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SLAVNÁ VÝROČÍ - ČERVEN
John Wesley Datum narození: 17. červen 1703 Datum úmrtí: 2. březen 1791 byl anglický
křesťanský teolog, jeden z prvních vůdců metodistického hnutí v 40. letech 18. století.
Pocházel z tradiční křesťanské rodiny, sám se po studiích na Oxfordské univerzitě stal
pastorem anglikánské církve. Zde však nenašel uspokojení a osloven moravskými bratry
založil metodistické hnutí v Anglii. To se rychle rozšířilo do ostatních anglicky mluvících
zemí. Církve vycházející z této tradice dnes sdružuje Světová metodistická konference.
Z kázání Johna Wesleye :

„A zítra, až ďábel sebere tvou duši, copak neřekne: Jaký máš prospěch ze všeho svého
bohatství? Pořídíš si za ně polštář pod svou hlavu v ohnivém jezeře, hořícím sírou?“
„Rozhoř se ohněm nadšení a lidé z celého světa se na tebe přijdou dívat, jak hoříš.“
*******************************************************************************
JSME VDĚČNÍ ZA VAŠI ŠTĚDROST, KTEROU PROJEVUJETE SVÝMI DARY, AŤ JIŽ V
NEDĚLNÍCH SBÍRKÁCH NEBO V PŘÍSPĚVCÍCH NA SBOROVÝ ÚČET. VAŠICH
DARŮ SI VELMI VÁŽÍME, STARÁME SE O NĚ S PÉČÍ ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE A
VĚŘÍME, ŽE VÁM HOSPODIN BOHATĚ ODPLATÍ. ON NIKDY NEZŮSTANE DLUŽEN!

Děkujeme všem přímluvcům,
kterým leží na srdci fungování naší
farnosti a sborů,
neboť jsme sehnali účetní, která
povede účetnictví.
Je to mladší paní z Protivína a za
rozumnou odměnu se této
služby ujme.
Díky i Hance, kterou Duch Páně dovedl
k této osobě☺
Stále se ovšem hledá
pokladník
sboru v
Protivíně.

