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Drazí v Kristu,
tuto neděli budeme vzdávat Bohu díky za jeho dobrotivost a požehnání, kterým
naplňuje zemi, takže nám vydává své různé plody. Hospodin je věrný! Plní svůj slib, že dokud
bude trvat země, bude se zasévat a sklízet, potrvá chlad i teplo, léto i zima, den i noc.
Ano, děkujeme Bohu za všechna jeho dobrodiní, jimiž žehná naše pole, zahrady a vinice.
My jsme zalévali, ale on dával vzrůst, my pracovali, ale on dával sílu, zdraví, požehnání.
Chválíme Hospodina, protože vidíme: plná je země tvé slávy a tvého bohatství.
V neděli budeme děkovat a zároveň vyprošovat, abychom to všechno čím nám požehnal
nebeský Otec, směli užívat ve zdraví a v pokoji. Přátelé, kéž je naše srdce vděčné, abychom
dovedli být spokojeni s tím, co nám udělil, vždyť si nezasloužíme od něho ani nejmenší dar.
Nezapomeňme na srdečnost, bratrskou lásku a obětavost, abychom se dovedli sdílet i s
druhým.
Ovšem, co potřebujeme od Boha především, je touha po chlebu duchovním a pečovat o pokrm,
který zůstává k životu věčnému. Aby potom když náš slavný nebeský Hospodář přijde k
poslední žni, aby zkoumal úrodu našich srdcí, našel nás jako čistou pšenici, shromáždil před
svou svatou tvář a dal, abychom s ním přebývali a s ním se veselili na věky věků.
Na společné setkání se těší kazatel farnosti Richard Novák,

ZPRÁVY Z FARNOSTI
STALO SE
- Kazatelé farnosti se zúčastnili koncem září 4denního pobytu v kláštěře Vranov u Brna v
rámci celoživotního vzdělávání kazatelů ECM. Oba naši kazatelé vzpomněli, že už jsou to
dva roky, kdy museli předčasně školu opustit – zasaženi Covidem, a šupky s rodinami do
karantény. Díky Bohu, že už je to za námi. Kazatel Richard Novák si letos pobyt prodloužil
na celý týden ve službě duchovního vedoucího 23. víkendu Cesty do Emaus, programu
naplněného promluvami a rozhovory v malých skupinách. Součástí programu byly
bohoslužby. Program je určen dospělým ženám a mužům začleněným v jakékoli církvi,
kteří se mohou sejít u Večeře Páně. Více lze najít na stránkách: http://cesta-doemaus.webnode.cz/

-

Konference mládeže ECM v Litoměřicích se dle slov organizátorů vydařila.

STANE SE
První
neděli
si
připomeneme
vděčnost
za
úrodu
–
díkůvzdání.
Chcete-li obohatit společný stůl, využijte této příležitosti.
- Schůze kazatelů ECM se bude konat v úterý 13. 10. v Praze.
- 28. 10. MODLITBA ZA DOMOV
- 30. 11. plánujeme koncert Jardy Hnízdila v Protivíně. Účastníci Noci kostelů si jistě
vzpomenou na tohoto všestranného hudebníka, zpěváka, textaře. Koncert je příležitostí
k pozvání souseda či přítele do sborového domu ECM. Více z Jardovy tvorby i jeho
kapely Spolektiv možno na YouTube Spolektiv - Vyřiďte doma (oficiální videoklip) YouTube – Jarda v klipu hraje na akordeon.
RŮZNÉ
- Denní čtení 2023 - Úvahy nad hesly Jednoty bratrské s jsou již k dispozici a je možno je
objednat u kazatele. Cena publikace je 90,- Kč.
- Šachový klub se schází každé druhé pondělí od 18.00 v klubovně. Rozrostl se na sedm
členů. Popřemýšlejte, zda byste mohli schůzku obohatit, aby se chlapům u nás líbilo.
(občerstvení, hudba, píseň, dárek, pozvání na kávu...)
NAROZENINY V ŘÍJNU SLAVÍ
*03. 10. Neužil Zdeněk
*04. 10. Šípek Jan
*10. 10. Truhlář Jiří
*25. 10. Nováková Gabriela
*26. 10. Piherová Eva

BLAHOPŘEJEME, máme radost, že jste s námi!
Kéž vám Hospodin žehná a chrání. Zůstaňte věrní!!!

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Protivín každou neděli od 9.00 hod
2. 10. Novák R. + památka VP + Týn n. Vlt. poděkování za úrodu+ spol.oběd
9. 10. Novák R.+ Týn n. Vlt. –
16. 10. Novák R. + Týn n. Vlt.
23. 10. Novák R. + Týn n. Vlt.
30. 10. Nováková H. + Týn n. Vlt.
Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00 h. - kromě 1.neděli v měsíci
Vimperk každou neděli od 9.30h (Neužil Zd.) poslední v měsíci památka Večeře Páně (Novák R.)
SKUPINKY – MODLITEBNÍ – BIBLICKÉ HODINY
Každou neděli před bohoslužbou modlitební chvíle určená ke ztišení a vyprošení Boží moci.
Po bohoslužbě se modlíme za přítomné nemocné, přejí-li si modlitby starších. Využijme této
milosti, kterou nám Písmo doporučuje. Hospodin opravdu uzdravuje a naplňuje potřeby svých
poslušných dětí.

Domácí skupinka- Bh Písek – u sestry Magdy Zemanové středy od 10.00, od fary odjezd v 9.30
V říjnu domlouváme další skupinku na faře v Protivíně.
Týn nad Vlt. úterý 17.00; aktuální info schůzek podává Láďa Klimeš( biblická hodina, modlitební,
dělená pánská-dámská, sdílecí) Vimperk: info u kazatele Zdeňka Neužila
K modlitbám naší farnosti:(volej ke mně a já tě vyslyším)
Těm, kterým leží farnost a konkrétní lidé na srdci, předkládáme k modlitbám: prosím, přimlouvejte
se za všechny naše bratry a sestry, za jejich rodiny. Nemusíš znát všechny lidi ve farnosti, ale určitě
znáš několik sourozenců v Kristu kolem sebe, na které si můžeš udělat čas v modlitební komůrce,
případně se občas zeptat, jak se jim daří. Tímto systémem může modlitba proniknout všemi sbory,
celou farností.
-Zvláštní přímluvy za zdraví nejstarší členky farnosti Vlasty Lamačové.
-Jak dále s opravou střechy farního domu.
-Za fungující výbory farnosti a jejich vedoucí ( finanční, hospodářský).
-Za mladé lidi do našich sborů, hudebníky.
-Za členy farnosti, kteří se vzdalují svým sborům, zapomínají na slib věrnosti a nenesou ovoce.
- Momentálně je mimo provoz služební vůz, který vyžaduje náročnější servis

Máte-li konkrétní věci k modlitbám-dejte vědět, příště je zveřejníme.
...a k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne.
Žalm 102, 18
Pracovní texty, perikopy Pl 1, 1-6; Ž 137; 2.Tm 1, 1-14; L 17, 5-10 02.10.
Jr 29, 1.4-7; Ž 66, 1-12; 2.Tm 2, 8-15; L 17, 11-19 09.10.
Jr 31, 27-34; Ž 119, 97-104; 2.Tm 3, 14 - 4, 5; L 18, 1-8 16.10.
Jl 2, 23-32; Ž 65; 2.Tm 4, 6-8.16-18; L 18, 9-14 23.10.
NENÍ NAD POCTIVOU, STAROU, DOBROU KNIHU – KAZATEL DOPORUČUJE

Proč Bůh dovolí utrpení?
Nicky Gumbel
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