Nezapomeňte
podpořit činnost svého sboru
Život sboru, to nejsou jenom bohoslužby a slavnostní příležitosti. Sborová práce probíhá na mnoha rovinách. Např. s dětmi pracujeme v Nedělní
škole, v Dorostu nebo v náboženství. Pořádáme
pro ně tábory, připravujeme s nimi vánoční divadlo nebo mohou své nadání uplatnit v hudební kapele. Své pevné místo má mezi námi i mládež, která se schází nejen na půdě sboru, ale udržuje živé
kontakty s dalšími skupinami mládeže v seniorátu.
Také střední generace potřebuje nacházet ve
sboru místo pro občasná setkání a vzájemné sdílení. Zpěváci se sdružují v pěveckém kroužku, aby
sloužili při bohoslužbách. Nesmíme zapomenout
ani na seniory, o jejichž setkávání pečuje br. farář
Pavel Fojtů. Presbyteři pamatují na členy sboru,
kteří slaví své životní jubileum a navštěvují je. Tím
samozřejmě výčet sborových aktivit nekončí. Pokládáte-li tuto činnost za užitečnou a prospěšnou,
prosíme, nezapomeňte to vyjádřit odpovídajícím
finančním darem, který očekáváme od každého
výdělečně činného člena sboru. Veškeré provozní náklady sboru jsou závislé na vás, jeho členech. Prosíme, pamatujte na to. Děkujeme.

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 na složence. 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 Aktuální informace a zprávy ze sboru najdete vždy na Internetu:

http://stritez.evangnet.cz

Nově bohoslužby také v domově pro seniory
Ve spolupráci s farářem Danielem Hellerem
jsme nově zavedli bohoslužby pro obyvatele domova pro seniory v Rožnově. Bydlí zde totiž členové jak
našeho tak i valašskomeziříčského sboru. S nimi teď
můžete slavit bohoslužby každý druhý pátek v 10 h.
přímo v tomto zařízení. I vy můžete shromáždění podpořit svojí účastí. Obyvatelé domova budou jen rádi.

Pravidelná sborová setkání během týdne:
Neděle: bohoslužby

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

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

nedělní škola

9.30 h. ve Stříteži v modlitebně

třicátníci

14.00 h. dle domluvy

Pondělí: staršovstvo

18.00 h. vždy 1. pondělí v měsíci

Středa:

17.00 h. v Rožnově v kostele

biblická hodina

Sborový dopis

Čtvrtek: biblická hodina
náboženství

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

Pátek:

bohoslužby v DS

10.00 h. v Domově pro seniory
v Rožnově (každý 2. pátek)

dorost

17.00 h. ve Stříteži na faře
(každý 2. pátek)

mládež

18.00 h. v Rožnově v kostele

Svátky ve sboru:
Velikonoce: 24. 3. Zelený čtvrtek 16.30 pašije ve Stříteži
18.00 pašije v Rožnově
25. 3. Velký pátek

16.30 bohoslužby ve Stříteži
18.00 bohoslužby v Rožnově

27. 3. Vzkříšení Páně 8.00 bohoslužby v Rožnově
10.00 bohoslužby ve Stříteži
Nanebevstoupení: 5. 5. čtvrtek

16.30 bohoslužby ve Stříteži
18.00 bohoslužby v Rožnově

Svatodušní svátky: 15. 5. neděle 8.00 bohoslužby v Rožnově
9.30 bohoslužby ve Stříteži

Vysluhování večeře Páně:
1.1., 14.2. – 1. neděle postní, 25.3. – Velký pátek, 27.3. – Neděle
vzkříšení, 24.4., 15.5. – neděle svatodušní, 12.6., 3.7. – svátek M.
J. Husa, 4.9. – zahájení šk. roku, 2.10. – díkčinění, 30.10. – Den
reformace, 27.11. –1. neděle adventní, 25.12. – Narození Páně.
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Biblické heslo 2016
Izajáš 66, 13

Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.
Mnozí se ptají, jak to s naší církví dopadne.
Chápeme-li církev jako lidskou stavbu, kterou tu
na zemi budujeme my a v níž chceme, aby přebýval Bůh, pak zcela jistě můžeme říci, že jednou
se to celé rozpadne jako babylonská věž. Ale
církev Kristova tím nebude nikterak dotčena. To
je církev, kterou buduje Bůh a kterou žádné statistiky a kartotéky nepodchytí.
Prorok Izaiáš proto povzbuzuje všechny, kdo
s obavami hledí vstříc budoucnosti církve: Píše:
„Sotva se začala svíjet bolestí, už porodila sijónská dcera své syny.“ Dříve, než na dceru sionskou
dopadly její bolesti, než se dostala do křečí a do
krize, už začíná rašit něco nového. Už je tu nová
generace, noví synové a dcery, noví věřící, jiní
věřící, řekněme nová Kristova církev. A my se
z toho máme radovat. Církev budoucnosti bude
zcela jistě jiná, než je ta dnešní. A to je dobře.
Kdosi jednou řekl: „Kdo chce, aby církev zůstala
taková, jaká je, ten nechce, aby zůstala.“ Církev
se musí proměňovat. Rodit vždy znovu. Hospodin
ústy Izaiáše říká: „Což já, který otvírám život, nemám umožnit narození?“ Církev si má hýčkat své
děti, svou novou generaci, a má své děti přijímat
s láskou takové, jaké jsou. I když nejsou podle
představ rodičů. Škarohlídství, nesnášenlivost a podezírání církvi neprospívá. Hospodin naproti tomu
říká: „Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte
nad ní všichni, kdo ji milujete! Budete sát nošeni
v náručí, hýčkáni na kolenou. Jako když někoho
utěšuje matka, tak vás budu těšit.“ Cítíte z toho
tu důvěrnou intimitu křesťanského společenství,
intimitu vztahů a především intimitu toho nejužšího vztahu k Bohu?
Přemýšlíme-li nad naší církví, nad naším sborem a společenstvím, je právě tento Izaiášův obraz to, co bychom rádi ve sboru prožívali. Chceme, aby sbor byl místem, kde všichni příchozí nalézají pokoj, radost, nasycení, utěšení. Jen si uvědomme, kolik nepokoje a neuspokojení prožívají

lidé ve svých domovech. V jakém neutěšeném stavu
se mnohé rodiny nacházejí. Manželství, která krachují. Děti, které nepoznaly mateřskou nebo otcovskou
lásku. Kolik lidí si nese tato traumata celým životem.
Ale Boží láska je jako láska mateřská. Hospodin chová a hýčká své děti něžně a s láskou jako matka.
A Boží lid, oproštěn od nepřátelství, nabude nové síly
a bude se radovat. To je Izaiášovo proroctví, to je
jeho vize pro Izrael. Jakou vizi má náš sbor? Co očekáváme a co sami nabízíme? Teplo rodinné lásky
nebo studený kult? To je otázka na každého člena
sboru. Církev je přece místem, kde poznávám, že
Bůh může naplnit moji potřebu lásky, potřebu být
milován. Zakoušíme to? Zprostředkováváme tuto
zkušenost druhým? Jen tak budeme moci těšit jiné,
když sami zakusíme, co říká Hospodin:
„Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.“
Josef Hurta

Sbor má novou pastorační pracovnici
Vedení církve vyslyšelo žádost
našeho staršovstva o vytvoření
dalšího pracovního místa v našem sboru. Funkci pastorační
pracovnice nově zastává sestra
Anna Koňařová z Rožnova.
Náš farní sbor ve Stříteži je spolu
s kazatelskou stanicí v Rožnově
prakticky dvojsborem, který na
obou místech vyvíjí poměrně
rozsáhlou činnost, rozvinutou ve všech generačních
rovinách. Bylo by škoda, kdyby tato práce byla limitována omezenými možnostmi jediného kazatele,
kterého sbor má. Vzhledem k diasporní povaze sboru
a zvláště kazatelské stanice je žádoucí věnovat zvýšenou pozornost zejména pastorační péči. Rovněž ve
farní kanceláři dosud chyběla výpomocná administrativní síla pro vedení sborové agendy. Pastorační
pracovnice je tedy jakousi pomocnou rukou faráře,
a může mu pomoci jak s kancelářskými a organizačními záležitostmi, tak i přispět k dostupnější pastorační
péči o členy našeho sboru.
Slavnostní pověření Anny Koňařové do služby
pastorační pracovnice proběhlo v neděli 24. ledna
2016 při bohoslužebném shromáždění v Rožnově.

Kantor se stará o hudební stránku bohoslužeb
Sborový kantor Petr Běťák má v našem sboru
na starosti péči o hudbu a zpěv. Protože se v církvi
chystá vydání nového zpěvníku, seznamuje nás
s novými písněmi, jejichž nácvik probíhá před začátkem bohoslužeb.
Pravidelně se schází také pěvecký sbor, který sice není co do počtu zpěváků velkým hudebním tělesem, ale má ve svém repertoáru nádherné písně, jak staré, tak i moderní.
Ve sboru působí rovněž dětská kapela, kterou vede Tomáš Zajíc. Mladí muzikanti se orientují
převážně na písně z evangelického zpěvníku Svítá.
O Vánocích jsme mohli dokonce slyšet kapelu i pěvecký sbor zpívat společně.

