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Je toho daleko více
Na naší dovolené jsme přicházeli k jednomu krásnému jezeru uprostřed mohutných

horských štítů. Ohromný pohled. Říkal jsem si jak Bůh je mocný jak to vše krásně stvořil.
Ale jelikož byly mraky, polojasno viděli jsme jenom část těchto velehor. A přesto to bylo pro
nás krásné a úchvatné a vše stvořené v dokonalosti.  Představovali  jsme si  kam až ty
horské štíty sahají a jak jsou ve skutečnosti veliké. Sklon těch hor nám určoval v našich
představách  kam až  skutečně  dosahují.  A když  jsme se  vraceli  od  jezera  k  lanovce,
mnohokrát jsme se otočili. A Najednou v mracích jsme uviděli tu opravdovou a skutečnou
velikost těchto velehor. Bylo to až neskutečné jak mohutné a nádherné tyto hory byly.
A tak to i s námi mnohdy bývá. Naše představy o Bohu jsou někdy tak malé. Vidíme,
představíme si a spokojíme se s tím krásným málem které nám Bůh nabízí, které v daný
okamžik dokážeme přijmout. Bůh je ale daleko větší než naše představy, naše mínění, než
my.
Přichází mi dva obrazy:

1.Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi.“ Koloským 3:2 CSP

Musel jsem opravdu zaklonit hlavu a podívat se nahoru abych zahlédl tu nádheru. Alespoň
částečně. A Bůh to odkryl.

1.Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil
těm, kdo ho milují." 1 Korintským 2:9 CSP

Ano, Bůh toho má pro nás mnohem víc,  než co si  myslíme.  On nás totiž  miluje-  a z
opravdové Boží lásky přichází jen to nejlepší.
Přeji nám aby tyto verše pro nás byly vnitřně skutečností
Díky Pane Bože- Amen                          Zdeňek Neužil – kazatel misijní stanice Vimperk

ZPRÁVY Z FARNOSTI
-České emauské společenství 
zve na 23. víkend Cesty do Emaus,  který se uskuteční 22. – 25. září 2022 ve Vranově u Brna.
Pozvánka  je  v  příloze.  Kazatel  doporučuje  všem,  kteří  si  potřebují  odpočinout  a  duchovně
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obnovit.  Sám na této akci  Vám bude s radostí  a pokorně sloužit,  Vy budete odpočívat a jen
přijímat.
- Letní tábor pod Pouští pořádá náš sbor Týn n/Vltavou ve spolupráci s místním DDM ve dnech
22. - 31. 8. Vede Lenka Šindelářová se svým týmem. Myslíme na vás.
- Mládež ECM byla poslední týden v červenci ve Vimperku, kde mimo jiné pracovala na sborové
budově. Stihlo se hodně dřiny i zábavy.
 - Prosím, mysleme v modlitbách na bratra Míru Permana (v nemocnici) i jeho manželku Katku
- Pokud máte témata k modlitbám či slovo ke sdílení, napište svým vedoucím sborů. 

Pracovní texty, perikopy neděle srpen :07.08  Iz 1, 1.10-20; Ž 50, 1-8.22-23; Žd 11, 1-3.8-16; L 12,
32-40 14.08 Iz 5, 1-7; Ž 80, 1-2.8-19; Žd 11, 29 - 12, 2; L 12, 49-56.21.08.  Jr 1, 4-10; Ž 71, 1-6; Žd
12, 18-29; L 13, 10-17  28.08 Jr 2, 4-13 Ž 81, 1.10-16 Žd 13, 1-8.15-16 L 14, 1.7-14

NAROZENINY V SRPNU SLAVÍ
    7. 8. Mikoláš Adámek
*13. 8. Stránská Marianna
*18. 8. Kudličková Božena
*19. 8. Rodová Iveta     
*20. 8. Hájková Irena   
*22. 8. Šálková Vlasta
  23. 8. Warady Edita
BLAHOP EJEME, máme radost, že jste s námi!Ř

„Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude
p idáno.“ř  L 12, 31

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

Protivín každou neděli od 9. 00 hod.

7. 8. Novák R.               -   společně s  Týn n. Vlt. + VP
14. 8. Šálková M.          -  v Týně – Klimešovi Martina a Láďa
21. 8. Piherová E. 
28. 8. Nováková H. + Týn n. Vlt.    (R. Novák káže ve Vimperku)
 

Týn nad Vltavou každou druhou neděli od 14.00h kromě 1. neděle v měsíci (účast v Protivíně)
Vimperk každou neděli od 9.30h 
(Neužil Zdeněk- dovolená do 7. 8. 22  )
07.08.2022   E.Piherová
14.08.2022   Z. Neužil
21.08.2022   Z. Neužil
28.08.2022   R.Novák



KOLIK MÁM VĚNOVATI NA KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ?

Drazí sourozenci a přátelé v Kristu Ježíši, našem Pánu. Vstupujeme do

druhé poloviny prázdninového času. Děkujeme všem, kteří nezapomínají na

své bratry a sestry , na nemocné, potřebné…, nezapomínají také na církev a

její potřeby. Ježíš mluví o tom, že dávat je lepší, než brát. Ne všichni máme

schopnost  tomu  rozumět,  ale  přeci  je  zde  mnoho  těch,  kteří  si  dávání

zamilovali  a křesťanství  pro ně neexistuje, bez radostného dávání Bohu co

jehojest.

Jako kazatel  farnosti  Vám chci  poděkovat za otevřená srdce k dávání

finančních darů na Boží dílo v našich sborech.  Nemalá část Vašich příspěvků

jde na plat kazatelů. Tato část se úměrně zvyšuje tak, jak se úměrně snižuje

příspěvek od státu. Tento příspěvek od státu má zanedlouho úplně zaniknout.

Potom nastane zajímavá situace pro mnohé sbory či  farnosti.  Bude farnost

schopna si své kazatele zaplatit alespoň průměrným platem? Nezapomínejme,

že naše příspěvky, desátky, dary…, jdou nejen na platy kazatelů, ale i na další

potřebnou režii  sborových domů,  energie,  voda,  teplo,  úklidy,  hospodářská

činnost, kanceláře, opravy, cestovné, auta, konference, část našich příjmů jde

také do  Prahy  na  činnost  ústředí  církve,  které  zaměstnává několik  dalších

pracovníků,  jenž  se  starají,  aby  fungovala  celá  ECM v  ČR.  A  to  nezmiňuji

potřeby na evangelizační  práci, která -  má-li být konána – musí být finančně

podpořena.  Staršovstvo,  Hospodářský  výbor,  Finační  komise –  všechny nás

trápí finanční situace a vždy řešíme, jak a kde ušetřit. Chceme být řádnými

hospodáři  a nepromrhat  jedinou korunu z příspěvků a darů našich členů a

přátel. Přesto některé z Vás trápí otázka :  Kolik mám vlastně věnovati na

království  Boží?  Církev  neurčila  žádnou  částku.  Nechává  rozhodnutí  na

každém z nás. Spoléhá na solidaritu věřících, informovanost a jistou dospělost

svých členů, kteří už dospěli a podílejí  se na chodu „domácnosti“. Ptají se,

zajímají se. 

Přátelé, máme ve sborech štědré dárce, někteří dávají méně, jiní více,

někdo třeba nedává vůbec a raději přestane navštěvovat sbor, aby se necítil

trapně, že využívá službu, ale nijak ji nepodporuje. Jistě, těch důvodů, proč už



církev  opouštějí  může  být  více.  Přátele!  Jestli  někdo  církev  opouští  z  toho

prvního důvodu, pak bych jej chtěl vést k zamyšlení: Jaký je Tvůj Bůh? Je to

mocný Stvořitel  nebe a země? Je všemohoucí? Je všudepřítomný? Ví  o Tobě

všechno? Má všechno pod kontrolou? Má v počtu všechnu zvěř na zemi, ptáky,

všechno co dýchá? Dává déšť na spravedlivé, ale i na nespravedlivé? Je štědrý

a bohatý ke všem, kteří k němu volají? Jestli máš takového Boha, co myslíš,

příteli? Potřebuje takový Bůh Tvůj příspěvek? Co je císařovo dejte císaři a co

patří  Bohu  našemu,  dejte  jemu.  Hospodin  Bůh  chce  pouze  Tvoji  chválu.

Otevřené srdce, které by jej v neděli oslavovalo. Které by hledalo jeho slávu a

jeho království. To především. To ostatní Ti bude přidáno. Co to bude? Třeba to,

že poznáš, že dát na Boží království může být ohromnou radostí a požehnáním

pro Tebe i Tvou rodinu. Třeba poznání, že je lepší dávat, než brát. Ale, to už

jsme vlastně zase na začátku...

Přeji všem nádherný, požehnaný srpen ve stínu jeho milosrdenství.

kazatel farnosti Richard Novák 

Modlitební předměty –srpen / august 2022

Detská služba ECM SO
Ďakujeme Bohu za tábor pre deti a rodiny s deťmi, ktorý sa konal v Račkovej doline v júli. Sme 
vďační za hladký priebeh bez závažnejších zranení, či problémov, za všetkých ochotných 
pomocníkov. Hovorili sme na tému Na stope a celým táborom sa niesla aj hymna o tom, že 
nasledovať Ježiša je najlepšie. Modlíme sa, aby deti, ktoré ešte neprijali Pána Ježiša, to mohli 
urobiť. Radi by sme ešte  toto leto zorganizovali potáborové stretnutie koncom augusta. 

Milena Belková  a Lenka Procházková

31. 7. – 6. 8.

Slovensko
4.-7. 8. 2022 sa koná festival CampFest v Kráľovej Lehote. V modlitebnom tíme slúži br. Štefan 
Rendoš. Do hudobného programu sa zapojí s kapelou P&B BAND Pablo Absolon, Timotej Tagaj a 
Martin Eliáš. 

Jihlava



Tábor 33. přední hlídky Royal Rangers.
Od 1. 8. přebírá jihlavskou farnost (sbory Jihlava a Znojmo) nový kazatel, prosíme o modlitby.

Libuše Hajčiarová

Litoměřice
Naše školka bude mít v srpnu otevřeno. Ve škole přes prázdniny chystáme stavební úpravu pro 
nový školní rok.

FilipJandovský

Praha 2
Tábor pro starší děti pod Pouští u Bechyně; 35. přední hlídka Royal Rangers, která se schází 
v našem kostele.

Jana Křížová

Tachov
Ve dnech 6 . – 7 . 8. se konají Historické slavnosti, budeme se účastnit programu.

Jana Daněčková

7. – 13. 8.

Tachov
5. – 12. 8. tábor Royal Rangers

Jana Daněčková

Praha 2
Tábor pro starší děti pod Pouští u Bechyně; 35. přední hlídka Royal Rangers, která se schází 
v našem kostele.

Jana Křížová

Plzeň 1 – Lochotín 
King's campy pro děti od 6 do 10 let a paralelně pro děti od 10 do 14 let (příměstské tábory).

Pavel Kuchynka

Jihlava
Sborová dovolená.

Libuše Hajčiarová

14. – 20. 8.

Praha 2
Tábor pro mladší děti pod Pouští u Bechyně; 35. přední hlídka Royal Rangers, která se schází 
v našem kostele.

Jana Křížová

Litoměřice
Od 18. do 21.8. se chystáme společně s mládežníky z ostatních farností na festival UNITED do 
Vsetína.



Filip Jandovský

Slovensko
19. – 21. 8. 2022 sa na východnom Slovensku uskutoční Konferencia viery ECM. Konferenciu 
organizuje sestra kazateľka Jarmila Nagyová a bude sa konať v hoteli Družba vo Veľkých 
Kapušanoch. Pozvaní sú bratia a sestry zo všetkých zborov ECM.  Okrem prednášok, svedectiev, 
piesní a seminárov sa bude konať aj evanjelizačný koncert.

21. – 27. 8.

Týn nad Vltavou
Společně s Domem dětí bude sbor pořádat tábor pro děti a mládež, na louce pod Pouští.

Richard Novák

28. 8. – 3. 9.

Bratislava – Staré Mesto
Koniec augusta: Evanjelizačný koncert a grilovačka na zborovom dvore.

29. 8. – 4. 9. 2022 sa koná Metanoia, konferencia mládeže v Durhane, UK. Organizuje ju Svetová 
Evanjelizácia. Zo Slovenska sa zúčastnia štyria mládežníci.

Modlitby za církev – modlitební štafeta.    Bude pokračovat opět v září:

Jeden sbor se modlí za celou církev.

11.09.       Jihlava  
18.09.       Mikulov  
25.09.       Partizánske  

02.10.       Praha - Strašnice  
09.10.       Brno  
16.10.       Praha2  

ZPRÁVY Z KŘESŤANSKÉHO SVĚTA
Konzervativní biskupové se zdrží účasti na Večeři Páně kvůli 
změnám v prohlášení anglikánské církve o homosexualitě

https://img.krestandnes.cz/2022/08/Snimek-obrazovky-2022-08-02-v-5.42.01.jpg


Konzervativní biskupové anglikánského společenství se na Lambethské
konferenci zdrží účasti na Večeři Páně během bohoslužeb v katedrále v
Canterbury, na které jsou pozváni partneři biskupů stejného pohlaví.

Během páteční tiskové konference členové Společenství anglikánských církví

globálního Jihu (GFSA) oznámili, že zůstanou sedět na protest proti změnám v

návrhu, který na poslední chvíli obsahoval rezoluci 1.10, tedy text potvrzující

ortodoxní křesťanský pohled na sexualitu.

Začátkem tohoto týdne byl návrh pozměněn tak, aby zahrnoval pluralitu názorů

na tuto otázku napříč anglikánskými provinciemi – včetně těch, které již žehnají

manželství osob stejného pohlaví.

Britský  portál  Premier  informuje,  že  členové  GFSA,  nespokojení  s  tímto

rozhodnutím,  však  zároveň  oznámili,  že  předloží  vlastní  návrh  potvrzující

konzervativní pohled na manželství.

Argumentovali  tím,  že  ačkoli  existuje  touha  „kráčet  společně“  jako

společenství, nemohou tak činit, „dokud provincie, které se dostaly do rozporu

s Písmem, nebudou činit pokání a nevrátí se k ortodoxii“. 

Podle nich se potvrzení rezoluce 1.10 „netýká jen sexuality a manželství, ale v

zásadě autority Bible, která je podle anglikánů ústředním bodem víry a řádu“.

Chtějí,  aby  byla  uznána  jako  „oficiální  učení“  anglikánského  společenství  o

manželství a sexualitě.

Arcibiskup Justin Badi,  předseda GSFA a arcibiskup Jižního Súdánu, uvedl: „V

této souvislosti  je  třeba zdůraznit,  že se jedná o  velmi  důležitou  otázku.  Je

smutné,  že  některé  provincie  si  přizpůsobují  církevní  učení,  aby  vypadaly

relevantně  a  usnadnily  si  přijímání  členů,  což  je  způsob,  jak  zvrátit  rychle

klesající návštěvnost církve.“

„Jako učedníkům nám však Písmo neříká, abychom Ježíše formovali k ‚našemu‘

obrazu, ale abychom se nechali Duchem neustále proměňovat k ‚jeho‘ obrazu,“

dodal.

Britský  portál  připomíná,  že  konzervativní  biskupové  představují  75  %

anglikánského společenství, tedy většinu anglikánů na celém světě. 

https://premierchristian.news/en/news/article/orthodox-bishops-refuse-to-take-holy-communion-at-lambeth-conference-services-attended-by-gay-clergy-and-partners?utm_source=Premier%20Christian%20Media&utm_medium=email&utm_campaign=13359765_daily%20news%2030%20July%202022&dm_i=16DQ,7YCGL,C3NX6,WIBIJ,1


Arcibiskup Justin pokračoval: „Anglikánské společenství se příliš  dlouho řídilo

názory Západu. Často máme pocit, že náš hlas není vyslyšen ani respektován.

Vyzýváme všechny primase a biskupy, aby se podepsali pod naši rezoluci, a

poté s většinou společenství podpořili, aby nástroje anglikánského společenství

našly způsoby, jak vrátit víru a řád do centra toho, co arcibiskup z Canterbury

popisuje jako ‚společnou cestu‘.“

Jejich Lambethská rezoluce bude předložena před konferencí  a poté bude v

pondělí předložena biskupům. 

Podle portálu Premier se očekává, že ji podpoří svým podpisem nejméně 200

biskupů.                                                                                                  =  RiN =

   Jak si chlapec udrží svou stezku čistou? 
   Tím, že bude zachovávat tvé slovo Ž 119:9

Díky za krásné léto!
Navzdory tomu, co se s dnešním světem děje, navzdory zprávám o
různých  pohromách  a  hrozbách,  navzdory  obavám  z  budoucnosti,
které dnes mnoho lidí trápí, chtěla bych Bohu poděkovat za překrásné
léto! Červenec nebyl  ani  příliš mokrý ani  příliš suchý. Horké dny se
střídaly s chladnějšími a občas se dostavil  déšť, který nikdy netrval
příliš dlouho. Ještě před třemi lety byla naše hluboká studna téměř
vyschlá. Letos v ní šplouchá dostatek vody na zalévání záhonů. A i
když se nám koncem června porouchalo čerpadlo, takže jsme vodu ze
studny nemohli používat, zalévali jsme dešťovou. Nikdy jsme nezůstali
dlouho na suchu. Po vyčerpání zásob dešťovky pokaždé včas zapršelo
a nádrže se znovu doplnily.

https://obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Z&kap=119&v=9&najit=SLOVO+#v9


Díky  za  zahradu,  která  nám po  většinu roku působí  radost.  Na  jaře  krásou

kvetoucích stromů, v létě jejich chladivým stínem, na podzim bohatou úrodou

jablek, z níž velkou část rozdáme sousedům a známým. Občas se člověk při

práci  na zahradě zapotí,  ale  dokud nám budou stačit  síly,  dotud ji  budeme

obhospodařovat.

Díky za okolní krajinu s lány zralého obilí a s lesem na obzoru, za vlčí máky, za

polní  cesty lemované stromy a keři,  na kterých lze občas zahlédnout  zajíce

nebo srnku.

Díky za klidné bydlení na venkově i  za blízké město, ve kterém jsme prožili

třiadvacet šťastných let a ve kterém vyrostly naše děti. I teď se tam ještě cítím

doma. Nejraději ho mám právě v létě. Kdy jindy než v prázdninových měsících

má člověk možnost, aby se v sandálech naboso prošel parkem, poseděl tam

chvíli  na  lavičce  pod  košatými  lipami  nebo  kaštany  a  jen  tak  pozoroval

kolemjdoucí?

Díky za překypující  fontány uprostřed městských sadů a náměstí,  za šumění

vody  v  kašnách,  za  rušné  i  klidné  ulice  plné  starobylých,  ale  udržovaných

domů, za věže, za sochy, za stromy v ulicích. Za řeku, která protéká městem,

za  kachničky  koupající  se  poblíž  mostů,  za  hejna  ptáků  kroužící  vzduchem,

vysoko nad horkem rozpálenou dlažbou i nad střechami. Za prodavače zmrzliny

a  kávy  v  parku.  Za  stánky  přetékající  různobarevným  ovocem,  zeleninou,

květinami.  Za  pestré  slunečníky  v  zahrádkách,  kde  si  můžete  v  klidu  vypít

limonádu. Za tolik krásných, i když úplně obyčejných věcí.

Díky za to, že se léto každoročně opakuje. Desítky let, stovky let, tisíce let. I

když každý z nás má těch let vyměřen jen určitý počet, je to, jako bychom v

každém létě zažívali zároveň všechna léta, která kdy byla. A nemusíme kvůli

tomu ani nikam daleko jezdit. Stačí jen dívat se okolo sebe, naslouchat, vnímat

všemi smysly a radovat se z toho. Na chvíli  zapomenout na všudypřítomné

hrozby budoucnosti.

Díky za to, že i toto léto jednou skončí, aby mohl přijít zase jiný čas. Ale zatím je

tady, tak si ho užívejme!

 Eva Hájková  1. srpna 2022 



NA DOVOLENOU, K VODĚ I NA POUŠŤ,

NEZAPOMEŇ NA STAROU, DOBROU KNIHU!!!

Obnova zhrouceného světa

Mac Donald Gordo

Kniha

vydavatel: Návrat domů

231 Kč včetně DPH

dostupnost: Produkt je na skladě

Doprava od
69 Kč nebo
ZDARMA

Práce, jež
vychází z
osobní
autorovy
zkušenosti,
přináší
odpověď
na otázku,
zda je
možné
znovu začít, pokud jsem ve svém životě udělal 
chybu, kterou jsem ublížil svému okolí i sobě. Tou 
chybou může být třeba špatné manažerské 
rozhodnutí, které ohrozí celou firmu, nebo nevinný 
flirt, který vede k nevěře a nakonec způsobí rozpad 
rodiny. Autor nejprve boří tří vžité mýty o

zhrouceném světě“:

- zhroucený svět je spíše výjimkou než pravidlem;

- mně se nic takového nemůže stát;

- pokud se mi něco takového přihodí, určitě se z 
toho nějak sám dostanu.

„Dále pak přináší „anatomii“ špatných rozhodnutí, 
která vedou k pádu. A nabízí nejen způsoby, jak 
tyto situace vyřešit, nýbrž i aktivní opatření, jak 
špatným rozhodnutím předcházet.

Rok vydání: 2006, brožovaná, výška: 20,5 cm, 
šířka: 14 cm, 252 stran

Konec legrace
Peter Hahne

Práce
nejznámějšího německého televizního komentátora
přináší šokující informace o rozpadu nejen 
německé, nýbrž celoevropské společnosti i její 
kulturní tradice. Peter Hahne analyzuje – na 
základě běžně dostupných informací a vyjádření 
čelních politických představitelů – aktuální stav 
německé společnosti, a předkládá ne příliš 
radostný výhled do budoucnosti. Přesto neztrácí 
naději: náprava je stále ještě možná!
Nakolik se situace našich sousedů týká i nás, 
můžeme zvážit i my sami – vzhledem k tomu, že 
také patříme ke společenství národů Evropské 
unie, jejíž hospodářství se opírá především o 
ekonomicky silné Německo. 

vydavatel: Návrat domů

144 Kč včetně DPH

dostupnost: Produkt je na skladě

Doprava od 69 Kč nebo ZDARMA 

OBJEDNAT MŮŽEŠ  U KAZATELE

https://www.gimel.cz/konec-legrace-nk0143#
https://www.gimel.cz/?site=default&p=katalog&k=roz_vyhl&s_author=Peter+Hahne&first=1
https://www.gimel.cz/?site=default&p=katalog&k=roz_vyhl&s_producer=N%E1vrat%20dom%F9&first=1
https://www.gimel.cz/obnova-zhrouceneho-sveta-nk0169#
https://www.gimel.cz/obnova-zhrouceneho-sveta-nk0169#
https://www.gimel.cz/obnova-zhrouceneho-sveta-nk0169#
https://www.gimel.cz/obnova-zhrouceneho-sveta-nk0169#
https://www.gimel.cz/obnova-zhrouceneho-sveta-nk0169#
https://www.gimel.cz/?site=default&p=katalog&k=roz_vyhl&s_producer=N%E1vrat%20dom%F9&first=1
https://www.gimel.cz/?site=default&p=katalog&k=roz_vyhl&s_author=Mac+Donald+Gordon&first=1
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