Heslo církve pro rok 2013
Vždyť zde nemáme trvalý domov,
nýbrž vyhlížíme město, které přijde.

Sborový dopis

Židům 13, 14

Tento biblický verš se v některých liturgických formulářích užívá při pohřebním shromáždění. Je to připomenutí, že naše pozemské putování není trvalé a že náš
pravý domov je na věčnosti, kde už navždy budeme
s Pánem. V epištole Židům je tento verš zasazen do ještě
jiného kontextu. Je tam řečeno, že Kristus trpěl za
hradbami města Jeruzaléma, a že my máme s Kristem
také vyjít za hradby. Jde o překročení vlastního stínu.
Křesťanská víra se dokázala odpoutat od své kolébky,
kterou byl judaismus. Byly to těžké vnitřní zápasy, v nichž
se rodila nová víra – víra pro celý svět. Toto vykročení
z chrámového kultu, vykročení z bezmoci lidského
náboženství bylo vykročením k cestě, jejíž cíl neleží
uprostřed pomíjivého světa. Zrodila se víra jako osvobození člověka od pouhého náboženství. My se však rádi
zabydlujeme ve zdánlivém bezpečí našich dočasných
jistot. Ať už jde o naše „skálopevná“ náboženská
přesvědčení, názory a pravdy nebo naše zvyky či
tradice, vždycky nám tato slova budou připomínat, že
nic na tomto světě není definitivní, absolutní, nic není
trvalé. Skutečné jistoty jsou mimo pomíjivý svět. Nelze
stavět na pozemských pokladech, které „ničí mol a rez
a které zloději vykopávají a kradou“ (Mt 6,19). Bylo by
však chybou pokládat křesťanskou víru za jakýsi útěk ze
světa, útěk z reality do nějakého duchovna či
„zásvětna“. Ten verš možná nechce říct víc, než pouze
vyjádřit, že sebespokojené zabydlení se v bezpečí
přijatých či přejatých postojů a tradic se stává nebezpečím pro naše životní směřování ke svobodě a plnosti
života. Vědomí, že zde nemáme trvalý domov, nýbrž
stále ještě něco vyhlížíme, něčeho se nadějeme
a v něco doufáme, vytváří v našem životě tolik potřebný
„tah na branku“, tedy motivaci se o něco lepšího snažit,
do něčeho nového se pouštět a pro něco žít. Potěšující
je přitom naděje, že Boží království na tomto světě
nevybuduje lidská domýšlivost či duchovní pýcha.
Ono prostě přijde.
Josef Hurta

Pracovníci a kontakty
Představitelé sboru:
farář Josef Hurta
a kurátor Martin Beneš,
starosta obce Střítež nad Bečvou.

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
ve Stříteži nad Bečvou
a v Rožnově pod Radhoštěm

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 přiloženými složenkami,
nebo převádějte z bankovních účtů
na účet sboru č. 101159432 / 0300
s variabilním symbolem uvedeným na složenkách,
nebo osobně odevzdávejte pokladním sboru,
Pavle Korbášové v Rožnově, Čs. armády 1246,
a Ruth Kopecké ve Stříteži č. 272.
Dopisy posílejte na adresu
Farní sbor ČCE. č. 120, 756 52 Střítež n. B.
nebo na e-mailovou adresu stritez@evangoet.cz
Informace o sboru najdete na Internetu
http://stritez.evangnet.cz
Potřebujete-li od nás něco, prosíme, ozvěte se nám.
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Ohlédnutí a výhled

Sledujte pravidelně sborový web

Sborová setkání během týdne:

V loňském roce si sbor trochu oddechl po náročné přestavbě sborového domu ve Stříteži. Zrekonstruované prostory jsme
doplnili potřebným vybavením. Je potěšitelné, že neklesla běžná
obětavost v podobě placení saláru a darů. Sbor se scházel nejen k bohoslužbám, ale i k biblickým hodinám, při setkání třicátníků nebo jen tak při neformálním posezení. Vyučování dětí se
koná v Rožnově i ve Stříteži. Mezi výjimečné zážitky patřil bezesporu sborový den s multimediální přednáškou o Georgu Friedrichu Händelovi nebo vynikající koncert dětského pěveckého
sboru MIBIDIZO, který natáčela TV NOE. Na sborovém životě se
aktivně podílí mnoho členů sboru rozmanitými službami. Zvláštní
uznání si zasluhují presbyteři, kteří plní svou úlohu velmi obětavě
a zodpovědně. V letošním roce jim končí volební mandát, a na
nás všech je, abychom je povzbudili v jejich další službě, nebo
v případě potřeby hledali nové kandidáty.

Sborové internetové stránky přinášejí aktuální informace ze
života sboru, pozvánky na pořádané akce, koncerty a setkání.
Sledováním obsahu máte neustálý přehled o pravidelných i mimořádných shromážděních. Můžete zde nalézt vždy čerstvé nedělní
kázání nebo rovnou přehrát zvukový záznam z bohoslužeb. Můžete si připomenout, co zaznělo v ohláškách nebo prohlédnout fotografie ze sborových akcí. Najdete tu informace o historii sboru či
o sborových pamětihodnostech. Pro sborové pracovníky je zde
k dispozici rozpis veškerých služeb i katechetické materiály. Dozvíte
se zde, kdy a kde mají své setkání maminky s malými dětmi nebo
u koho se sejdou třicátníci. Sborový web umožňuje sledovat, jaké
sbírky a benefiční akce ve sboru probíhají případně se informovat
o hospodaření sboru. Internetové stránky mají nový design, ale
stále je zachována možnost přístupu k dřívějšímu obsahu. Počítáme, že jednotlivé rubriky budou rozšiřovat svůj obsah o další články
a příspěvky. Webová prezentace nenahrazuje kontakt se sborem,
ale může jej částečně zprostředkovat. Máte-li jakýkoliv dotaz, podnět
nebo inspiraci, můžete nás kontaktovat přímo z webových stránek
pomocí kontaktního formuláře. Těšíme se na Vaše podněty.

Neděle: bohoslužby

Církev v podmínkách samofinancování
Schválením zákona o majetkovém narovnání bylo de
facto rozhodnuto o budoucím samofinancování církve. Ústřední
církevní kancelář na podzim loňského roku rozeslala do sborů
dotazník, který zkoumal možnou podobu financování církve v podmínkách odluky od státu. V podstatě jde o to, zda je sbor schopen vybrat za rok o 300.000,- Kč více oproti stávajícímu stavu.
Uvedená částka odpovídá zhruba dosavadní státní dotaci na
plat kazatele. Podle výsledků výzkumu by každý člen střítežského
sboru musel zvýšit obětavost ročně o 422,- Kč a docílit průměrné
celkové obětavosti na člena asi 1200,- (100,-/měs.). V praxi platí
salár méně než polovina členů sboru, ovšem často platí za celou
rodinu. Aby se pokryly i platby za zbývající členy, museli by dosavadní plátci zvýšit svoji obětavost zhruba o 1000,- Kč a ročně
přispívat min. 2730,- Kč (228,-/měs.) Ačkoliv nejde o částky nijak
astronomické, je nutné s nimi počítat v rodinném rozpočtu, tak
jako si platíme zdravotní či sociální pojištění, energie atd. Schválený zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi pouze změkčuje dopad odluky církve od státu na věřící tím, že dotace na platy duchovních budou snižovány postupně. K dosažení finanční soběstačnosti sboru vedou vlastně jen dvě cesty, které je třeba uplatnit souběžně – zvýšení obětavosti ruku v ruce se zvýšením počtu salárníků.
Kdyby však zůstalo jen u finančních otázek, mnoho bychom se z místa nepohnuli. Samotný život a práce sborového
společenství musí být dostatečně motivující k investování vlastních peněžních prostředků do církve. Obětavost vždycky souvisí
s vírou, a tak jen tehdy, když jako členové církve budeme svůj
sbor pokládat za organickou součást svého života, můžeme
plně cítit i odpovědnost za jeho fungování.

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

nedělní škola
třicátníci

8.00 h. v Rožnově v kostele
9.30 h. ve Stříteži v modlitebně
16.00 h. každou druhou neděli

Pondělí: setkání matek
s malými dětmi

8.00 h. na místech dle domluvy

Úterý:

konfirmandi

18.00 h. v Rožnově v kostele

Čtvrtek: náboženství

15.00 h. ve Stříteži na faře
17.00 h. v Rožnově v kostele

Biblická hodina

10.00 h. ve Stříteži na faře
18.00 h. v Rožnově v kostele

(od října do Velikonoc)

Pátek:

mládež

17.30 h. v Rožnově v kostele

Svátky ve sboru:
Velikonoce: 28.3. zelený čtvrtek16.30 pašije ve Stříteži
18.00 pašije v Rožnově
29.3. Velký pátek 16.30 bohoslužby ve Stříteži
18.00 bohoslužby v Rožnově
31.3. Vzkříšení Páně 8.00 bohoslužby v Rožnově
9.30 bohoslužby ve Stříteži
Nanebevstoupení: 9.5. čtvrtek

16.30 bohoslužby ve Stříteži
18.00 bohoslužby v Rožnově

Svatodušní svátky: 19.5. neděle

8.00 bohoslužby v Rožnově
9.30 bohoslužby ve Stříteži

Díkčinění:

8.00 bohoslužby v Rožnově
9.30 bohoslužby ve Stříteži

6.10. neděle

Advent:

1.—22.12. adv. neděle

8.00 bohoslužby v Rožnově
9.30 bohoslužby ve Stříteži

Vánoce:

24.12. pondělí
25.12. úterý
26.12. středa

štedrovečerní bohoslužby
Narození Páně
sv. mučedníka Štěpána

Vysluhování večeře Páně:
1.1., 27.1., 17.2. – 1. neděle postní, 29.3. – Velký pátek, 31.3. –
Neděle vzkříšení, 21.4., 19.5. – neděle svatodušní, 16.6., 7.7.,
4.8., 1.9. – zahájení šk. roku, 6.10. – díkčinění, 3.11., 1.12. – 1.
neděle adventní, 25.12. – Narození Páně.

Křestní neděle:

31.3., 23.6., 29.9., 8.12.

