
ZÁŘÍ 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 

www: umc.cz; email: protivin@umc.cz 

číslo účtu farnosti: 601609874/ 0600            

 

Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli 

bát, až se ukáže, a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu. 

I Jan 2, 28 

Pokoj Vám a Vašemu domu! 

 Děkuji Pánu Ježíši za milost, kterou nás provázel celé období prázdnin, chránil 

nás na všech cestách a dal prožít opravdu nádherný letní čas. 

Děkuji i všem, kteří mne zastupovali v době mé dovolené, kterou jsem si letos opravdu 

užil; jsem vděčný staršovstvu, za zajištění služeb v mé nepřítomnosti a mám radost z 

toho, že mnozí z vás sloužíte, tak jak vás Duch vede, aniž by vás kazatel musel žádat. 

 Jak už jsem někde říkal, odpočinek jsem si užil také tím, že jsem měl čas 

sledovat nejrůznější bohoslužby ze sborů, které znám z mládí. V některých jsem i 

působil, mám zde přátele a známé, na něž jsem tak nějak pozapomněl. Za ta léta se 

technologie posunuly velmi kupředu, mnohá společenství mají supermoderní 

techniku a bohoslužby, semináře, přednášky a konference, které přenášejí. No, pro vás 

asi nic nového, za covidu jsme to také zkoušeli. Ovšem, nikdy jsem si nenašel dost 

času na brouzdání po internetu, abych našel své staré bratry a sestry. A tak mám 

potřebu se podělit o několik krásných chvilek. 

 Naše služba u metodistů od roku 1993 byla „jízdou“, kdy nebyl vůbec čas dívat 

se nalevo, doprava či se moc ohlížet nazpět. Proto jsem byl tak mile překvapen sbory, 

církvemi a společenstvími, jak mi začaly vyskakovat na YouTube. Nebudu je zde 

jmenovat, mnohé jsou ze Slovenska, ale všechny měly společné jedno: jsou to živé 

sbory s radostnými „nekonečnými“ chvalami, pro nás snad i s "nekonečnými 

kázáními." Svědectví vydávají mladí i staří. Modlitebny, technika, inventář…, vše 

svědčí o tom, že je zde mnoho radostných dárců. Byl jsem nadšený z toho, že ty sbory, 

na které jsem úplně zapomněl, celou dobu fungovaly, žily, přežily a jsou dokonce jaksi 

dál, než za mých starých časů. Prostě mě to moc povzbudilo. Povzbudilo mě, že jsou 

křesťané, co vydrží tři hodiny na bohoslužbě každý týden a nevypadají přitom, že by 

se nudili. Nejsou to jenom teenageři, nýbrž mnozí v mém věku i starší. Povzbudilo 
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mě, že mí vzdálení bratři i sestry si nejen zachovali víru, ale že jejich víra přináší 

takové ovoce. I ve stáří jsou svým křesťanstvím nakažliví. Vůbec se nezdráhám říci, 

že Slovenskem nyní prochází takové malé probuzení. Takže mám radost. Velikou 

radost. Mohu vidět syny i otce, matky i dcery, babičky i dědy, kteří zůstávají v Kristu, 

káží Krista a očekávají Krista. Nemusí se bát ani strachovat, až se On ukáže, nebudou 

zahanbeni při Jeho příchodu. 

Bratři a sestry, mám stejnou radost i z našich sborů. Jsem nadšený z každé duše kterou 

v neděli vidím na shromáždění. Jsem vděčný za Vaši věrnost Pánu i sboru. Děkuji za 

štědrost mnohých. Nepohrdám kratší bohoslužbou ani tím, že se všichni neusmívají. 

Důležité je, že se smíme nazývat Božími dětmi, že zůstáváme v Kristu a že se 

nemusíme bát chvíle, kdy se Kristus ukáže. Kéž nikdo z nás není v ten den zahanben. 

Buďte požehnaní celé září – v Kristu ať Váš odraz září!!! 😊  

         Richard Novák kazatel farnosti 

  ZPRÁVY Z FARNOSTI           

- Začíná školní rok a tak vyprošujeme požehnání pro všechny naše studenty, žáky a učitele. 

Dej vám Hospodin novou sílu, trpělivost a moudrost. Ať jste dobrým svědectvím svému okolí. 

Ať se nikdy nestydíte za svého Vykupitele, všude sviťte jako hvězdy na nebi a chvalte 

Hospodina. Zůstávejte pod jeho ochranou. Žehnáme vám z Hospodinova domu! ☺ 

- Vedoucí domácích skupinek a Bh dohodnou termíny a oznámí členům svých sborů. 
- Už je to rok, kdy si své ANO v týnské Husově kapli řekli Míra s Lenkou. Gratulujeme! 

-Aliance metodistické mládeže zve všechny mládežníky z našich 
sborů, případně i jejich přátele na konferenci do Litoměřic. 
 CONNECTED 2022 se blíží!  

Začátek proběhne v pátek 16. září od 17h.  

Konec 18. září po Bohoslužbě v kostele v Chotiněvsi 

- 11:30h 

Pojďte vyzkoušet nový formát a prožijte víkend v duchu "Journey" 

s námi! 

Registrace a bližší informace najdete na webu: 

https://www.ecmlitomerice.cz/konference-connected-2022/ 

- Týdenní škola pro kazatele opět proběhne od neděle 19. 9. - 24. 9. ve Vranově u Brna. Zváni 

jsou i laičtí kazatelé i služebníci ve sborech. 

- Cesta do Emaus – 22- - 25. 9. Vranov u Brna – tentokrát pro muže i ženy. Přihlášky ještě 

možné. 

- 1. 10. MODUL A – Praha -  jsem rádi, že se účastní studenti z  naší farnosti. Vytrvejte! 
- Šachový klub opět od pondělí 5. 9. v 18.00 v klubovně sborového domu Protivín. Nyní se 
účastní setkávání 7 mužů, žádný není členem církve. Kazatel by uvítal někoho z našich řad. 
Help! Help! Help! Dne 24. 9. od 9.00 jsme pozváni píseckým klubem šachistů k účasti turnaje 
v pivovarském Belvederu. Naši chlapci šachisté se zúčastní. Můžete přijít povzbudit náš tým. 

https://www.facebook.com/mmladez/
https://www.ecmlitomerice.cz/konference-connected-2022/


- Schůzka staršovstva v září  se bude konat v úterý 6. 9. od 14. 30 v Písku. Podněty prosíme 
zasílejte do pondělí 17. 00 hodin. Staršovstvo konečně rozhodne jakou variantu s 
rekonstrukcí střechy na faře zvolí. 
 

NAROZENINY V ZÁŘÍ OSLAVÍ 
*4. 9. Klimeš Ladislav          *5. 9. Čistecká Eva 

*14. 9. Plíva Jiří                   *19. 9. Šálková Miluška       
*22. 9. Neužilová Edita      *24. 9. Janeš Luboš 

*26. 9. Lamačová Vlasta 

*26. 9. Zemanová Alexandra 

BLAHOPŘEJEME, máme radost, že jste s 

námi! Kéž vám Hospodin žehná a chrání. 

Zůstaňte věrní!!! 
 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 

 

Protivín každou neděli od 9.00 hod 

4. 9. Novák R. + Týn n. Vlt. společně + VP+ spol.oběd-polévka + Vaše dobroty 

14. 8. Novák R.  + Týn n. Vlt. 

21. 8. Novák R. + Týn n. Vlt 

28. 8. Šálková M. + Týn ( Klimešová Martina ?čtené ? domluvit) Novák Vranov-CdE 

- Bohoslužby v Týně nad Vltavou se konají od 14 hodin každou neděli mimo první neděli v 

měsíci, kdy je společná bohoslužba v Protivíně. 

-Vimperk každou neděli od 9.30h – vede místní kazatel Neužil Zd. 

PRVNÍ NEDĚLE OPĚT SPOLEČNĚ U POLÉVKY A VAŠICH DOBROT. 

PO SPOLEČNÉM SLAVENÍ VEČEŘE PÁNĚ. NAŠE SRDCE U PÁNA! 

PROČ TEN POZDRAV? 

Na začátku slavení Večeře Páně někdy pokračuje  slavení  vzájemným 

pozdravem kazatele a věřících. 

V pozdravu „Pán s vámi“ nejde o zbožné přání, ale o skutečnost. Jde o 

vyznání víry, že Pán je stále s námi a bude s námi až do skonání věků: 

on je ten prorokovaný Emmanuel, což znamená „Bůh s námi“. 

Zvolat „Pán s vámi“ a odpovědět „i s tebou“ znamená tedy vyznat víru, že 

Pán s námi zcela spojil svůj život a že chce s námi prožívat všechno, čím 

žijeme, proměnit náš život v bohoslužbu a oslavu Otce. Tímto pozdravem 

vstupujeme vědomě do Boží přítomnosti. 

 



K modlitbám naší farnosti:(volej ke mně a já tě vyslyším) 

Za děti, vnoučata členů církve, aby si našly místo ve sborech; rodiny s dětmi; za lidi, kteří opustili 

církev; prosíme za naše nemocné a za starší, kteří by rádi, ale již nemohou na shromáždění; pro-

síme za ty nové, kteří mezi nás přišli, abychom jim nebyli pohoršením, aby si zde našli duchovní 

domov; za všechnu rozdělanou práci na objektech farnosti; za štědré dárce, kterým není lhostejné 

financování sborů;  za další hudebníky do sborů; za moudré vedení farnosti a jednotlivých sborů; 

domácí skupinky a biblické hodiny; BŠ Učedník; studenti Modul A;  prosíme za chalupu Veselku 

a její budoucnost; za místa kde žijeme, abychom se nestyděli za Krista a žili v moci ke svědectví…                                                                

Máte-li konkrétní věci k modlitbám-dejte vědět, příště je zveřejníme. 

...a k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne.   Žalm 102, 18 

Nic nemůže nahradit kázání              John Piper 

Kázání, které označuji také jako radostný výklad, je jedinečný způsob komunikace. 

Není to světský prvek převzatý do církve. Ani svět ho nemůže převzít od církve a 

využít pro své vlastní záměry. Kázání se zcela odlišuje od čehokoli ve světě.  

Vše začíná u Boha. Vidíme jeho dílo a působení ve světě – ve stvoření, v záchraně 

a v prozřetelnosti. Je zde neomylná kniha, Bible, napsaná prostými muži 

unášenými Duchem Svatým. Boží povolání, tajemství prozřetelnosti, rodina, 

církev, touha, potěšení, povinnost. Zrodí se kazatel. 

Přípravu kázání doprovází dřina a modlitby – kazatel musí tlouct na pomyslné 

dveře textu, dokud se neotevřou a neproniknou jimi paprsky světla. Musí vidět 

pravdu plnou moudrosti a moci. To ho vede ke skutečné radosti i slzám pokání. 

V obou případech je člověk unešen Boží slávou. Pak musí na celý den, možná i na 

celou noc, zapojit svůj rozum a svou představivost, modlit se, namáhat se a 

jednotlivé pravdy sloučit do jedné zvěsti, která je pak předkládána lidem. 

Po (opakovaných) modlitbách kazatel otevře ústa a hlásá hrozivé i slavné pravdy. 

Vysvětluje, objasňuje, ukazuje, žasne, raduje se, jásá, předkládá, naléhá, dívá se 

posluchačům do očí. Během toho všeho je plně zapojený a díky Bohu zcela 

zapomíná na sebe sama ve světle pravdy. To má za následek, jak dá Bůh, věčný 

užitek. Kazatel je unavený, ale vděčný.  

A pak začíná znovu od začátku. Radostnému výkladu se nic nevyrovná. Je 

jedinečný.  

Jsme tady pro něho 

Ačkoli je evangelizace pro službu zcela zásadní, právě radostný výklad je Božím 

darem určeným jeho lidu, když se schází ke společnému uctívání. Žádná jiná 

forma mluveného projevu se tolik nehodí k tomuto zázraku uctívání, kdy je Bůh 

vyvyšován. 

Bůh existuje jako bytost, která se dokonale zjevila ve věčném obrazu svého Syna. 

Je to bytost, která má nekonečné zalíbení v Synu, kterého zná. Tento slavný a 

slávu milující Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Existujeme proto, abychom Boha 
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znali a těšili se z něho – abychom viděli jeho slávu, byli jí uchváceni a zjevovali ji. 

To stojí v samotném základu toho, co znamená být člověkem.  

Shromáždění lidských bytostí, které vidí Boha, těší se z něho, zjevují ho a jedním 

srdcem, myslí a hlasem uctívali Boha, je zjevným zázrakem. Společné uctívání je 

zázrakem. Nepostradatelný způsob, jak Duch podněcuje tento zázrak a zapaluje 

srdce, je kázání Božího slova.  

Z Boží milosti se uctívání šíří jako oheň. Kazatelovo srdce hoří a plane. Ve svém 

kázání sám uctívá a zároveň podněcuje uctívání. Vidí a raduje se z Boží krásy a 

jedinečnosti a poukazuje na ni. Je naplněn pravdou, kterou v kázání předkládá, 

a jeho srdce překypuje radostí.  

Kazatel i jeho posluchači si uvědomují, že cílem zázračného, biblicky zakořeného 

uctívání, které vyvyšuje Krista a nade vše staví Boha, je potěšení z Boha. Netěšíme 

se z Boha, abychom byli materiálně zajištění. Netřeseme se v Boží přítomnosti za 

účelem politického vlivu. Neradujeme se z Boží moci, abychom ohromili 

návštěvníky. Cílem všeho je samotný Bůh. A pokud není naším cílem najít v 

něm potěšení, pak potěšení hledáme někde jinde. 

Tisíce dobrých dopadů 

A přesto kazatel stejně jako posluchači ví, že dopad této hodiny – této zázračné 

hodiny, kdy se skrze upřímné uctívání setkáváme s Bohem – má nepopsatelnou 

hloubku a šířku.  

Díky tomuto setkání s Bohem a Duchem zmocněného radostného výkladu se 

vyřeší tisíce problémů, které ještě ani nepřišly do života lidí. Ovlivní to spoustu 

budoucích správných rozhodnutí, aniž by lidé nad nimi předtím uvažovali. 

Zabrání to tisícům problémů ve vztazích. Stovky srdcí jsou obměkčeny v Boží 

přítomnosti, až se nemožné stane náhle skutečným – například když lidé vyznají: 

„Omlouvám se, zachoval jsem se špatně.“ 

Z tohoto důvodu se však nescházíme. Scházíme se, abychom viděli Boha a 

radovali se z něho. On je cílem. Jakmile ho vidíme pouze jako prostředek k 

dosažení něčeho jiného, uctívání se vytrácí. 

Kazatel stejně jako posluchači ví, že kázání a bohoslužby nepředstavují celý život 

církve. Existují stovky jiných hodnotných služeb pro děti a mládež, muže i ženy, 

svobodné i ženaté, zarmoucené i staré lidi. Existují nesčetné možnosti, jak oslovit 

evangeliem nevěřící svět. Existuje nesčetné množství dobrých skutků, které 

zjevují slávu našeho Otce v nebesích. Existuje daleko víc způsobů, jak se scházet 

ve skupinkách, než si dokážeme představit. Lidé v nich se mohou vzájemně 

povzbuzovat, modlit se jeden za druhého a starat se jeden o druhého. Kazatel to 

ví a netvrdí, že kázání je všechno, co lidé potřebují.  

Všechny náhražky selžou 

Kázání není vším, ale všechno ovlivňuje. Je to hlásná trouba pravdy v církvi. A 

její zvuk proniká do každé služby i každé domácnosti a přináší radost, sílu, lásku 



a vytrvalost. Pokud všechny části motoru fungují, jak mají, ale zapalovací svíčka 

nezajiskří určitým způsobem, auto s sebou cukne nebo se zastaví.  

Nic nemůže nahradit kázání. Knihy jsou úžasné. Koho by nezasáhla nějaká 

výtečná kniha? Přednášky, diskuze, divadlo, poezie, filmy a obrazy mají značný 

dopad. Ale jakákoli snaha nahradit kázání dříve či později přijde vniveč. 

Lidé se pokoušejí nahradit kázání různými způsoby. Zklamaní a odstrčení jedinci 

experimentují. Vydrží to pár let. Pak vše zanikne. Oproti tomu kázání pokračuje 

dekádu za dekádou a století za stoletím. Proč? Protože Bůh stvořil a určil tento 

jedinečný způsob, kdy je jeho slovo předkládáno a vysvětlováno k oslavení jeho 

slávy a jedinečnosti. 

Bůh bude při vás stát 

Pokud vás Bůh povolal kázat, z lidského pohledu jde samozřejmě o nemožný úkol. 

Kázání je formou uctívání. A jeho cílem je podnítit k uctívání. Jak samotné 

uctívání, tak jeho podnícení jsou zázraky. Nejde o pouhá rozhodnutí. Nemůžete 

se rozhodnout uctívat ani žasnout. Je to Bůh, kdo otevírá naše oči, abychom žasli.  

 
„S těmi, kdo se ho bojí, má Hospodin důvěrný vztah, dává jim poznat svou 

smlouvu“ (Žalm 25:14). Pokud toto povolání přijmete, budete se Boha bát a 

důvěřovat mu, zakusíte s ním blízké společenství jako nikdo jiný. Odhalí vám svůj 

úradek a ukáže vám věci, které byste jinak neviděli. Bude s vámi jednat 

zázračným způsobem. 

Pokud mu budete důvěřovat a zcela se odevzdáte jeho slovu, spolehnete se na kříž, 

pokud budete milovat jeho lid a budete se těšit z Boží nádhery a jedinečnosti, on 

se o vás postará.  

Ať to stojí cokoli 

Každé Boží povolání je dobré. Věrnost v každém povolání – i v tom nejmenším – 

je v nebi vzácná. „Chce-li být někdo první, bude poslední ze všech a 

služebník všech“ (Marek 9:35). Ale určitá povolání mohou lidem jak pomoci, 

tak je zranit, a proto jsou zvláštním způsobem nebezpečná i slavná zároveň. 

„Nebuďte mnozí učiteli [nebo kazateli], moji bratři; víte, že budeme 

souzeni přísněji“ (Jakubův 3:1). 

Pokud uposlechnete a přijmete toto povolání, čeká vás veliká a nebezpečná práce. 

Královi velvyslanci nejsou na nepřátelském území v bezpečí – pokud nejsou 

chráněni a zmocněni samotným králem. Ale naším cílem není bezpečí. Král nás 

ochrání a budeme v jeho službách tak dlouho, jak sám uzná za vhodné. Délka naší 

služby bude přesně taková, jaká má být. Jak prohlásil Henry Martyn, misionář v 

Persii: dokud svou práci nedokončíme, jsme nesmrtelní. A jistě by souhlasil s tím, 

že jsme nesmrtelní i poté, co dokončíme svou práci a zemřeme.  

Když se ohlédnu za čtyřiceti lety, co kážu, můžu dosvědčit, že všechno to úsilí a 

všechny oběti za to stály.                               

 



 

 



 



 

 

Do školy s odvahou i moudrostí !                                                            

                                                           

 Škola bez poražených 

      Praktická příručka efektivní      

komunikace mezi učitelem a žákem 

Thomas Gordon 

 

Formát: 13 × 20 cm, 326 stran 

Nakladatel: Malvern 
Rok vydání:2015 

Cena:320 Kč 

 

 

 

  

Tichá síla 

Tajné přednosti 

introvertních dětí 

Susan Cain 

 

Formát: 13 × 20 cm, 232 stran 

Nakladatel: Portál 

Rok vydání: 2018 

   

Cena: 389 Kč 

 

 

 

 

https://www.samuelcz.com/shop/hledej.php?klic=Thomas%20Gordon
https://www.samuelcz.com/shop/hledej.php?klic=n.Malvern
https://www.samuelcz.com/shop/hledej.php?klic=Susan%20Cain
https://www.samuelcz.com/shop/hledej.php?klic=n.Portál


Modlitebné predmety september / září 2022 

 

4. – 10. 9. 

 

Začiatok školského roka, učitelia 

Modlime sa za učiteľov a pracovníkov v školstve, nech ich Pán 

obdaruje múdrosťou a trpezlivosťou. Modlime sa, aby boli dobrými 

príkladmi pre mladú generáciu, aby im odovzdávali hodnoty, ktoré 

ich život nasmerujú správnym smerom.   

Lenka Procházková 

 

Začátek školního roku 

Začíná nový školní rok, modlíme se za ochranu pro děti, žehnáme 

jim ve jménu Pána Ježíše Krista pokojem a radostí, věříme, že 

všechno, co je čeká, jim bude napomáhat k dobrému. Modlíme se 

také za učitele, aby i oni obstáli v konfrontaci s podivuhodným 

světem dětí a dospívajících, do kterého mají právo i povinnost 

vstupovat, také pro ně vyprošujeme požehnání, trpělivost a hodně 

sil. Žehnáme všem rodičům školáků, aby byli pro své děti oporou, 

aby uměli rozeznat, kdy je třeba dítěti podat pomocnou ruku a kdy 

je nutné přenést odpovědnost na něj, modlíme se i za naši vládu, 

aby kroky, které směrem ke vzdělávání a školství činí, byly kroky, 

které ponesou dobré ovoce. 

Martina Chlupáčková 

 

11. – 17. 9. 

 

Bratislava – Staré Mesto 

Modlíme sa za dlhodobo chorých členov zboru za Božiu uzdravu-

júcu a posilňujúcu prítomnosť v ich životoch. 

Tiež prosíme za dobré rozbehnutie pravidelných (starých i nových) 

zborových aktivít po lete.  

Štefan Rendoš 



 

Třeboň 

Pro nadcházející školní rok prosíme o přímluvné modlitby zejména 

za: 

· mladé lidi ve sboru, aby byl náš sbor místem, kde mohou 

realizovat svoji víru, přinášet nové impulsy a budovat vztahy 

· ochotné spolupracovníky do různých oblastí služby: děti a 

mládež, hudba, mateřský klub, vedoucí skupinek 

· dobrý start všech sborových aktivit: biblické hodiny, besídka, 

setkávání dorostu a skupinek, mateřský klub, další běh 

manželských večerů 

· ukrajinskou rodinu, která je ubytovaná na faře a chce zůstat 

v Třeboni 

Mária Kunstová 

 

18. – 24. 9. 

 

Stretnutie Rád Čo a SO vo Vranove 

Modlíme sa, aby toto stretnutie, ktoré sa uskutoční 19. 9., mohlo byť 

duchovným občerstvením pre všetkých zúčastnených. 

Modlíme sa, aby stretnutie napomohlo k budovaniu spolupráce 

medzi našimi oblasťami, ktorá bude fungovať aj napriek aktuálnym 

okolnostiam v kontexte začínajúceho rozdelenia celosvetovej ECM. 

Štefan Rendoš 

 

Farářský kurz 

Od pondělí do čtvrtka se nejen duchovní našich sborů sejdou 

k tradičnímu studijnímu týdnu v klášteře na Vranově u Brna. 

Společně zpíváme, modlíme se, čteme a vykládáme Bibli, 

nasloucháme podnětným přednáškám a diskutujeme. Cítíme, nejen 

v tomto týdnu, jak potřebné jsou sdílené modlitby děkovné 

i přímluvné za jednotlivé služebníky. Prosíme modlete se spolu 



s námi, ať nás i letos toto společenství obohacuje, naplňuje a 

umožňuje zakusit pocit přátelské sounáležitosti.  

Filip Jandovský 

25. 9. – 1.10. 

 

Slovenská oblasť ECM 

Modlime sa za našu oblasť v tomto období rozlišovania, kedy 

prebiehajú na zboroch rozhovory ohľadom oddelenia sa od svetovej 

UMC a pripojenia sa ku Global Methodist Church. Prosme Pána 

o múdrosť vo veciach vedenia tejto malej cirkvi, ktorú na Slovensku 

máme. Je nás síce hŕstka, ale chceme robiť Božiu misiu, chceme 

oslovovať ľudí a viesť ich ku kvalitnému životu s Kristom. Prosme 

Hospodina, aby nám ukázal, ako postupovať a čo ďalej robiť, aby 

sme sa mohli pohnúť dopredu, rásť a mať budúcnosť. 

Lenka Procházková 

 

Tachov 

Modlete se s námi za: 

· chystaný  nábor na Fusion a sílu a požehnání pro vedoucí 

· poprázdninový začátek mateřského klubu Krteček s novým 

vedením 

· děti a mladé lidi ve sboru, aby vydrželi 

Jana Daněčková 

 

 

Modlitby za církev – modlitební štafeta 

 

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 

 

 
 

 

 

Ale má modlitba spěje , Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš 

milosrdný, odpověz mi, věrný dárce spásy...  Žalm 69, 14 

 

http://biblenet.cz/b/Ps/69#v14


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


