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Takové menší zamyšlení o současné době
Žijeme v době, o které se dá říci, že z celkového pohledu není nejradostnější. Řádí
války, bují podvody a lži, lásky mezi lidmi moc není, láska mezi mužem a ženou se
často chápe jen jako užití si sexu, demokracii si někteří jedinci vykládají tak, že si
mohou dovolit naprosto všechno, platy mnoha lidí nejsou nijak závratné k poměru
zdražování, které se děje, Bůh je pohrdán a vysmíván, lidé jsou otráveni,
nespokojeni, remcají, nadávají…
Asi by se našla ještě další negativa, ale hledat negativa není úkol následovníků Krista.
My máme být nositeli pokoje v tomto nepokojném světě. Máme lidi potěšovat, ne se
k jejich hubování přidávat. Máme lidem nést radostnou zvěst Kristova evangelia,
naději a radost pro věčný život. Naším úkolem je evangelium nejen zvěstovat slovem,
ale i svým životem. Máme přece tolik Božích zaslíbení o Boží lásce, o Boží starosti o
nás, o Božím potěšování, o veškerém Božím obdarování, o Boží ochraně, o naději,
která je nám dána v Ježíši Kristu. Radujme se tou nádhernou nadějí i v čase nepřízně,
protože:
„Naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého,
který nám byl dán.“ (Římanům 5;5)
Magda Zemanová (Magda je dlouholetou členkou ECM a starší farnosti Protivín)
ZPRÁVY Z FARNOSTI
-

-

Denní čtení 2023- Úvahy nad hesly Jednoty bratrské, jsou již k dispozici a možno
objednat u kazatele. Cena publikace je 90,- Kč.
Služební vůz Ford je stále v servisu a čekáme na zprávu o dalším postupu opravy.
Kazatel má nyní k dispozici pouze soukromé auto, které ovšem sdílí s manželkou a
někdy tak naše služby kolidují s jinými povinnostmi v rodině kazatele. Prosíme o
trpělivost a pochopení, když některé plánované setkání bude zrušeno.
V pátek 21. 10. se konala v protivínském sboru přednáška o Izraeli, kterou si připravil
bratr Jan Zajíc z Jihlavy. Poutavé vyprávění přilákalo asi 17 lidí z různých míst regionu a

-

-

dobrá zpráva je, že ještě tři přednášky budou pokračovat. DRUHÁ PŘEDNÁŠKA O
IZRAELI SE KONÁ VE STŘEDU 23. 11. OD 17.00 hod. SRDEČNĚ ZVEME.
Možná jste zaznamenali nějaký pohyb a přesun financí na běžném účtu naší farnosti,
kde mnozí přispíváte pravidelnými dary. Prosím, neděste se, kazatel zřídil nový spořící
účet s lepším úročením, než bylo dosud ( to bylo opravdu spíše symbolické), tím se starý
spořící účet s 169 517,53 CZK převedl na náš běžný účet a spolu s určitou částkou na BÚ
bylo vše převedeno na výhodnější nově založený spořící účet. To je těch 250 tis.+ 70 tis.
Ty nyní máme tedy uložené s výhodnějším úročením. Transparentní účet, na
který posíláte své dary, příspěvky, desátky... nyní stále můžete sledovat. Spořící účet
nevidíte, ale je možno kdykoli na požádání nahlédnout. Farní konference je vždy
informována podrobněji o hospodaření farnosti zvláštní účetní zprávou. Těší nás,
když se členové sborů zajímají o hospodaření církve. Děkujeme všem, kterým není
lhostejná finanční situace našich tří sborů protivínské farnosti.
Středa 30. listopadu pořádáme koncert Jardy Hnízdila. Přijďte strávit příjemný večer
adventního času nevšedním hudebním zážitkem folkového žánru.
-viz plakát níže
• S lítostí oznamujeme, že 20.10. zemřel Jan Pěkný (27 let). Rozloučení s ním bude v
sobotu 12.11. v ECM Strašnice

NAROZENINY V LISTOPADU SLAVÍ
*11. 11. Rosťa Švarc
*11. 11. Richard Novák
*23. 11. Petr Hečko
*25. 11. Magda Zemanová
*30. 11. Lenka Šindelářová
BLAHOPŘEJEME, máme radost, že jste s námi!

Kéž vám Hospodin žehná a chrání. Zůstaňte věrní!!!

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Protivín každou neděli od 9.00 hod
06. 11. R. Novák; společně s Týn n. Vlt. ( vysluhování památky sv. Večeře Páně)
13. 11. R. Novák
20. 11. R. Novák
27. 11. M. Šálková
Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00 h. (kromě 6.11.)
Vimperk každou neděli od 9.30h (Neužil Zd.)
PROSÍME, CHOĎTE NA BOHOSLUŽBU VČAS, POZDNÍ PŘÍCHODY RUŠÍ OSTATNÍ.
Šachový klub se schází každé druhé pondělí od 18.00 v klubovně.
SKUPINKY – MODLITEBNÍ – BIBLICKÉ HODINY
V Protivíně klubovna: každou neděli před bohoslužbou modlitební chvíle.
Domácí skupinka- Bh Písek – u sestry Magdy Zemanové středy od 10.00, od fary odjezd v 9.30
Týn nad Vlt. út-st 17.00; aktuální info schůzek podává Láďa Klimeš( biblická hodina, modlitební,
dělená pánská-dámská, sdílecí) Vimperk: pondělí od 17.00 modlitební, Bh – sdílecí, sbor.dům.
K pastoračním rozhovorům, sdílení, vyznání hříchů – objednávejte se na pondělky dopoledne.

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.
-Modleme se za starší členy farnosti, kéž jim Hospodin dá novou sílu, novou radost…
-Za fungující výbory farnosti a jejich vedoucí (finanční, hospodářský).
-Za mladé lidi do našich sborů, hudebníky, chváliče
-Za členy sboru, kteří bydlí daleko od našich sborů, nabídněme dovoz-odvoz. Díky všem, kteří tak
již činí.
- Drastické zdražení energií bude i v našich sborech a modlitebnách, vyžadovat další ochotné dárce,
kteří si uvědomují situaci a podle toho podpoří fungování naší práce.

Máte-li konkrétní věci k modlitbám-dejte vědět, příště je zveřejníme.
***
NENÍ NAD POCTIVOU, STAROU, DOBROU KNIHU – KAZATEL DOPORUČUJE

Wurmbrand Richard : Marx a Satan

225 Kč

Luterský farář Richard
Wurmbrand (1909 – 2001)
strávil kvůli své víře čtrnáct
let ve vězeních
komunistického Rumunska.
Zkušenosti s totalitní mocí
ho podnítily k hledání
podstaty učení Karla Marxe a
komunistické ideologie.
Zatímco komunismus sám
sebe líčí jako zastánce
lidského pokroku a dobra a s
bohorovnou samozřejmostí
předkládá svůj ateistický
pohled na svět,
Wurmbrandovo bádání
odhaluje pravé kořeny, kterými byli Karel Marx i otcové moderního komunismu,
marxismu i socialismu inspirováni a jež sahají až k mocnostem temnoty a zla. Na
základě zkoumání výpovědí, spisů i básní Karla Marxe a jeho následovníků autor
ukazuje, jak „kníže temnoty“ dal lidem do rukou „meč“, kterým mají terorizovat národy.
Zároveň odhaluje metafyzické rozměry zla totalitní moci, které jsou materialistickému
světu neznámé.
Wurmbrand dokazuje, že toto hnutí není jen výtvorem lidí toužících po bohatství a moci,
ale že jeho cílem je – „podle satanského působení“ – rozvrat a zničení lidstva.

Z přednášky Honzy Zajíce o Izraeli

Pracovní texty, perikopy listopad 22
Ag 1, 15b - 2, 9; Ž 145, 1-5.17-21; 2Te 2, 1-5.13-17; L 20, 27-38
Iz 65, 17-25; Iz 12 / Ž 118; 2Te 3, 6-13; L 21, 5-19
Jr 23, 1-6; L 1, 68-79; Ko 1, 11-20; L 23, 33-43

06.11.
13.11.
20.11

