DĚKUJEME

Pravidelná sborová setkání během týdne:
Neděle: bohoslužby

8.00 h. v Rožnově v kostele
9.30 h. ve Stříteži
9.30 h. ve Stříteži v modlitebně
14.00 h. dle domluvy

nedělní škola
třicátníci
Čtvrtek: biblická hodina

Pátek:

náboženství

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

bohoslužby

9:45 h. Domov seniorů v Rožnově

konfirmandi

17:00 h. ve Stříteži na faře

dorost (1x za 14 dní) 18.00 h. ve Stříteži na faře
mládež

Od 27.11.

18.12.
Vánoce:

1.-3. adventní neděle
8.00 bohoslužby v Rožnově
9.30 bohoslužby ve Stříteži
4. adventní neděle
9:00 dětské divadlo v Rožnově

24.12.

Štědrý den
15.00 bohoslužby ve Stříteži

25.12.

Narození Páně
8.00 bohoslužby v Rožnově
10.00 bohoslužby ve Stříteži

26.12.

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



Za každou nabídnutou spolupráci či službu pro sbor.



Za Vaše modlitby a morální podporu.



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

18.00 h. v Rožnově v kostele

Advent a Vánoce ve sboru:
Advent:



Salár – hlavní příjem sboru od členů.
Váš variabilní symbol: 1010xxx*)
Dar sboru – dobrovolný příspěvek na činnost sboru.
Váš variabilní symbol: 1030xxx*)
*) - 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

Podzim 2016

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

Zájezd do Javorníka

Naši senioři
Od začátku nového roku 2016 se v Domově pro seniory v Rožnově p. R. pravidelně konají
evangelické bohoslužby. Každý druhý pátek
v měsíci se v místní kavárničce v 10 hod. sejde
průměrně 10 seniorů většinou z našeho a valašskomeziříčského sboru. Možnost se společně
modlit, vyslechnout kázání a zazpívat evangelické písničky s hudebním doprovodem je vždy
vděčně přijata. V konání bohoslužeb se střídají br.
faráři Josef Hurta a Daniel Heller. Kdokoliv přijde
toto společenství podpořit je srdečně vítán.
K dalším pravidelným velmi srdečným
setkáváním seniorů nejen ze střítežského sboru
patří každých čtrnáct dní dopolední úterky od 10
hod. v hotelu Květoň ve Střiteži. Na úvod nechybí
pozdravy a sdílení vzájemných radostí i starostí. To
vše doplňuje také dobrá káva a něco sladkého.
Pro zamyšlení a rozjímání je vždy obětavě od br.
Pavla Fojtů připraven biblický text, příběh nebo
povídka. Kdokoliv se také může připojit do programu pro společné sdílení. Tuto živou skupinu
tvoří vždy nejméně okolo 15 seniorů. Na jaře letoš-

ního roku se také poprvé uskutečnilo družební setkání seniorů střítežského a růždeckého sboru. Na tomto
setkání v Růžďce se sešlo nejméně 50 členů z obou
sborů a mnozí z nich svým umem přispěli k vytvoření
srdečného a radostného společenství. Zároveň se
tak pomohlo podpořit teprve začínající setkávání
seniorů z Růžďky. Na letošní podzim se 1.listopadu
v Růžďce těšíme na další takové společné setkání.
Anna Koňařová, past. pracovnice

V neděli 28. srpna uspořádal náš sbor
zájezd na jih Moravy, do horňáckého Javorníka, abychom se setkali s tamními evangelíky. Ti
do dnešních dnů zpívají v kostele z kancionálu
z r. 1753 tištěného švabachem. Zážitek mohutného bohoslužebného zpěvu, v němž bylo možno
vnímat vzájemný vliv duchovních a lidových
písní, byl velmi působivý. Javorničtí evangelíci
v místních lidových krojích nám předvedli ukázku,
jak u nich vypadá tradiční „ptaní nevěsty“.
Nechyběla pravá horňácká muzika i s tancem
krojovaných párů.
Ani my jsme nepřijeli do Javorníka s prázdnou. Kromě vystoupení našeho smíšeného pěveckého sboru, doprovázeného vlastní hudební
skupinou, jsme předvedli také folklórní vystoupení s dětmi. Děti, oblečené do valašských krojů zazívaly pár „našich pěsniček“ a paní Děcká
z Rožnova je proložila vyprávěním o Valašsku.

Další zprávy ze sboru
 Staršovstvo pracuje na přípravě rekonstruk-

ce sociálního zařízení v rožnovském kostele.
 Pořádáme biblické hodiny, kde se můžete

seznámit s výkladem Apoštolského vyznání.
 Audiozáznamy bohoslužeb, kázání nebo sbo-

rové ohlášky na: http://stritez.evangnet.cz

