DĚKUJEME

Pravidelná sborová setkání během týdne:
Neděle: bohoslužby

8.00 h. v Rožnově v kostele
9.30 h. ve Stříteži

nedělní škola
třicátníci
Středa:

Za možnost potkávat se s Vámi při bohoslužbách
i při jiných sborových akcích.



Za každou nabídnutou spolupráci či službu pro sbor.

17.00 h. v Rožnově v kostele



Za Vaše modlitby a morální podporu.

10.00 h. ve Stříteži na faře
17.00 h. ve Stříteži na faře



Za Vaši hmotnou pomoc a za Vaše pravidelné
finanční příspěvky a dary.

9.30 h. ve Stříteži v modlitebně
14.00 h. dle domluvy

biblická hodina

Čtvrtek: biblická hodina
náboženství
Pátek:



dorost (1x za 14 dní) 17.00 h. ve Stříteži na faře
mládež

17.30 h. v Rožnově v kostele

Vaše platební údaje:

«Jméno» «Příjmení»

Obvod: «obvod»

Advent a Vánoce ve sboru:
Advent:

adventní neděle

Od 29.11.

advent

8.00 bohoslužby v Rožnově
9.30 bohoslužby ve Stříteži

20.12.

4. advent

9:00 dětské divadlo v Rožnově

24.12.

Štědrý den

15.00 bohoslužby ve Stříteži

Vánoce:

25.12.

26.12.

Narození Páně
8.00 bohoslužby v Rožnově
10.00 bohoslužby ve Stříteži

Salár – hlavní příjem sboru od členů.
Váš variabilní symbol: 1010100xxx*)
Dar sboru – dobrovolný příspěvek na činnost sboru.
Váš variabilní symbol: 1030100xxx*)
*) - za xxx doplňte Vaše osobní číslo
Číslo bankovního účtu sboru: 101159432 / 0300

svátek mučedníka Štěpána
8.00 bohoslužby v Rožnově
9.30 bohoslužby ve Stříteži

Důležité informace
Představitelé sboru: farář Josef Hurta a kurátor Martin
Beneš. Br. faráři volejte na mobilní telefon 776 149 057
nebo na pevnou linku 571 634 242, osobní návštěvu
předem dojednejte telefonicky. Br. kurátora zastihnete
v pracovní době na pevné lince 571 634 224 (Obecní
úřad Střítež n. B.) nebo na mobilním telefonu 602 777
235. Salár a dary posílejte buď složenkou nebo převádějte bezhotovostně na účet sboru č. 101159432 / 0300
Váš osobní variabilní symbol, identifikující Vaši platbu je
uveden v tomto dopise. Můžete také zaplatit osobně
pokladním sboru: Pavle Korbášové v Rožnově, Čs. armády 1246 a Ruth Kopecké ve Stříteži č. 272 nebo při
návštěvě bohoslužeb. Poštovní adresa sboru: Farní sbor
ČCE ve Stříteži n. B. Střítež nad Bečvou č. 120, 756 52
Střítež n. B. E-mailová adresa: stritez@evangnet.cz
Informace a zprávy ze sboru najdete na Internetu:

http://stritez.evangnet.cz

Říjen 2015

Sborový dopis
Farního sboru
Českobratrské církve evangelické
ve Stříteži nad Bečvou
a v Rožnově pod Radhoštěm

CO JSME LETOS POŘÁDALI
Noc kostelů
V rámci mezinárodní akce NOC KOSTELŮ jsme mohli i letos navštívit program v evangelickém kostele
v Rožnově. V pátek 29. května byl kostel otevřený
pro veřejnost již od 18 h. Samotný program pak začal ve 20 h. Pestrý a bohatý program shlédlo na 60
účastníků. Slyšeli jsme varhanní skladby, dětskou
kapelu, sborové i sólové zpěvy, shlédli divadelní
scénky nebo projekci fotografií ze života sboru. Nechybělo ani občerstvení a samozřejmě byla příležitost k přátelským rozhovorům.

Sborový den
V neděli 30. srpna 2015 jsme prožili příjemné setkání se sborem evangelíků z Javorníka. Přinesli nám
krásný zážitek lidového zpěvu starých bratrských
písní a nejen to. Vzájemně jsme se seznámili s historií i současností našich sborů a zúčastnili jsme se
besedy dvou farářů - Josefa Hurty a Petra Kulíka. Ti
formou rozhovoru vyprávěli o své práci a dotkli se i
aktuálních témat naší společnosti jako např. otázky přistěhovalectví nebo vliv islámu v Evropě. Zlatým hřebem programu bylo vystoupení krojovaných muzikantů, tanečníků, zpěváků i docela malých zpěváčků na zahradě před evangelickou farou. Jako pomyslná třešnička na dortu pak působila závěrečná degustace kvalitních vín.

Spolupráce mládeže a dorostu
19. června se dorosťáci, vedení ses. farářovou vydali na Velkou Lhotu. Cestou potkávali různé postavy, s nimiž se měli seznámit (mládežníci). V cíli
cesty si rozdělali oheň, opekli špekáčky, zpívali a
hráli společenské hry. Zpáteční cesta byla stezkou
odvahy. Během večera se mládež obětavě věnovala dětem a všichni si celou akci hezky užili.

Střítežská olympiáda
V sobotu 20. června 2015 se konala historicky první „střítežská olympiáda“ na farní zahradě ve Stříteži. Děti i dospělí soutěžili v různých disciplínách
jako fotbal, běh, skákání v pytli nebo lov sladkostí.
Samozřejmě nechybělo opékání špekáčků u ohně.

Letní tábor
Od 11. do 18. července 2015 se konal v tábořišti ve
Videčkách tábor s názvem "Po stopách tajemného
rytíře". Pětadvacet dětí spolu s vedoucími prožili chvíle plné dobrodružství, napětí, odvahy a kamarádství.

Výročí umučení M. J. Husa
U příležitosti 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa, jsme 6. července společně se sborem
z Huslenek slavili sváteční bohoslužby v toleranční
modlitebně ve Valašském muzeu v přírodě. Účastníci shromáždění slavili spolu svatou večeři Páně a
vyslechli čtené Husovo kázání.

Folklórní vystoupení
V rámci sborového dne zazněl horňácký folklór.

Rockový koncert
Pro všechny, kterým se líbí rocková hudba jsme na
závěr prázdnin připravili rockový koncert skupiny
Invisible. Kapelu tvořila skupina čtyř mladých evangelíků z Javorníka nad Veličkou. Koncert, kterého
se zúčastnilo kolem šedesáti návštěvníků, se konal
v sobotu 29. srpna na fotbalovém hřišti ve Stříteži n. B.

Koncert br. faráře
V sobotu 9. května se v kostele v Rožnově konal
koncert faráře Josefa Hurty a jeho hostů. Na koncertě zazněly např. jazzové úpravy evangelických
písní nebo farářova folková autorská tvorba.

Koncert pravoslavných zpěvů
Zcela výjimečný byl koncert dívčího tria Chorodia
Agiu Georgiu ve čtvrtek 24.9.2015 v kostele v Rožnově. Uslyšeli jsme řecké tradiční písně a byzantské
pravoslavné hymny v nádherném puristicky čistém provedení jednohlasého i polyfonního zpěvu.

Konfirmace 2015
V neděli 20. září slavil náš sbor konfirmaci. Čtyři
konfirmandi veřejně stvrdili svou víru a přihlásili se
ke svému křtu. Slavnost se konala v Rožnově za
účasti nejen členů sboru, ale i mnoha dalších rodinných příslušníků konfirmandů.

