Velký pátek státním svátkem
- bohoslužby již dopoledne

Vyhovuje vám čas konání bohoslužeb?
Sborové shromáždění, které se bude konat
26. března 2017 si bude mimo jiné klást otázku, zda
všem vyhovuje čas nedělních bohoslužeb, které
v Rožnově začínají ráno v 8 h. a ve Stříteži v 9:30 h.
Chcete-li se na diskusi o tomto tématu podílet,
přijďte na ohlášené sborové shromáždění. Jako přípravu na diskusi pořádáme ve sboru anketu, která
zjišťuje názory členů sboru na tuto otázku. Průzkumu
je možné se zúčastnit na internetu na webových
stránkách sboru, kde se můžete vyjádřit buď pro
současný nebo pozdější čas začátku bohoslužeb.
Stejně tak je možné se zúčastnit ankety při návštěvě
bohoslužeb. Chcete-li se vyjádřit obšírněji, můžete
tak učinit zasláním e-mailu na adresu sboru.
Web: http://stritez.evangnet.cz;

Protože Velký pátek se stal v loňském roce
státem uznaným svátkem jako den pracovního volna, budeme slavit bohoslužby v tento den stejně
jako na velikonoční neděli v Rožnově v 8 h. a ve Stříteži v 10 h. Prosíme, pamatujte na tuto změnu.

Svátky ve sboru:
Velikonoce: 13. 4. Zelený čtvrtek 16.30 pašije ve Stříteži
18.00 pašije v Rožnově

E-mail: stritez@evangnet.cz

Plánované investiční akce v r. 2017:
Impregnace střechy kostela v Rožnově cca 100 tis. Kč
Přípojka splaškové kanalizace v Rožnově cca 150 tis. Kč

14. 4. Velký pátek

8.00 bohoslužby v Rožnově
10.00 bohoslužby ve Stříteži

16. 4. Vzkříšení Páně

8.00 bohoslužby v Rožnově
10.00 bohoslužby ve Stříteži

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

Nanebevstoupení: 25. 5. čtvrtek 16.30 bohoslužby ve Stříteži
18.00 bohoslužby v Rožnově
Svatodušní svátky: 4. 6. neděle

8.00 bohoslužby v Rožnově
9.30 bohoslužby ve Stříteži

Pravidelná sborová setkání během týdne:

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

Neděle: bohoslužby

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 3. pondělí v měsíci

Čtvrtek: biblická hodina

10.00 h. ve Stříteži na faře

náboženství
Pátek:

bohoslužby v DS

18.00 h. v Rožnově v kostele
17.00 h. ve Stříteži na faře
9.45 h. v Domově pro seniory
v Rožnově (každý 2. pátek)

dorost

17.00 h. ve Stříteži na faře

mládež

18.00 h. v Rožnově v kostele

(každý 2. pátek)

Vysluhování večeře Páně:
Nový rok 1.1. / První neděle postní 5.3. / Velký pátek 14.4. /
Vzkříšení Páně 16.4. / 7.5. / neděle svatodušní 4.6. / svátek M.
J. Husa 2.7. / sborový den 27.8. / díkčinění 1.10. / výročí reformace 5.11. / První neděle adventní 3.12. / Narození Páně 25.12.

Březen 2017

Ezechiel 36, 26
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.

Toto proroctví zaznělo v době, která
byla pro Boží lid naprosto úděsná. Židé byli tenkrát v 6. stol. př. Kr. deportováni do Babylónie a
neměli žádné nadějné vyhlídky na nějaké
zářné zítřky. Žili ve společnosti, která si sice
neříkala ateistická, jako ta naše, ale byla
zcela pohanská. Koneckonců, i dnešní bezvěrci kolem nás jsou spíše pohany než ateisty.
Věří totiž všemu možnému i nemožnému.
A tak není divu, že i naše současná evropská
kultura, která se najednou vehementně, ale
velmi povrchně hlásí ke křesťanským kořenům,
míchá dohromady věci zcela neslučitelné.
Tak prý je možné hlásit se ke křesťanství
a zároveň vyznávat nenávist k nepřátelům.
Nebo je možné věřit v Boha, ale neuznávat
církev jako své bratry a sestry. Případně se
modlit „přijď království tvé“ a zároveň šířit
paniku a strach z vítězství zlých mocností.
Staré Ezechielovo proroctví vyjadřuje naléhavou potřebu změny našeho smýšlení. Zaslibuje lidem nové srdce a nového ducha. Je to
něco, co dělá s lidmi Bůh a jeho moc; ne co my
tu na zemi děláme pro Pána Boha. Je to Boží
dílo spásy, Boží jednání s konkrétními lidmi a ne
jen nějaká obecně prospěšná činnost církve.
Obraz toho dávného proroctví je srozumitelný i dnes pro nás. Srdce tvrdé jako kámen má ten, kdo nemiluje, kdo se nenechá
obměkčit ke slitování, kdo je neoblomný
a nemilosrdný. Naproti tomu srdce z masa je
srdce živé, které se rozbuší soucitem, když
pocítí či projeví lásku. Je to srdce, které se
nechá pohnout k činům milosrdenství.

Církevní otec Augustin řekl: „Miluj a dělej,
co chceš“. Kdo má srdce obměkčené láskou, ten
druhému neublíží. Vždy se však jedná o Boží div a zázrak. Nové srdce a nový duch je Boží dílo a dar.
Není to naše sebepolepšení, kterým bychom se
mohli chlubit. Je to zjevení Boží svatosti na těch,
kdo jsou ochotni vyznávat svou hříšnost a neschopnost milovat. Kdo jsou ochotni činit pokání
a přijmout Boží odpouštějící a proměňující milost. Tato Boží milost není pasivní. Působí v lidech
proměnu. Člověk, který sám na sobě zakusil
a uvědomuje si velké Boží milosrdenství a slitování, začíná sám milosrdně pohlížet na své bližní.
Není to nic samozřejmého. Je to něco, o co
máme usilovat a zač se máme modlit. Ale nejde ani o nic nedostupného. Bůh ústy proroka
Ezechiele dává všem hledajícím a toužícím toto
zaslíbení: „A dám vám nové srdce a do nitra
vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho
těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.“
Josef Hurta
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Výše obětavosti

Jak funguje církev?
V církvi se oslovujeme jako bratři a sestry.
I pro mě je církev vždycky něco jako širší rodina. Pro rodinu zpravidla platí, že se hospodaří
společně. Na tomto principu fungovala církev
od prvopočátku. V Novém zákoně čteme toto:
„Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho
srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to
jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli
pole nebo domy, prodávali je, a peníze, které
utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se
rozdávalo každému, jak potřeboval.“
A teď si představme situaci, že lidem,
kteří se (často ze svých skromných prostředků) takto dělili o majetek, někdo tento majetek ukradne. Přesně to se stalo v naší zemi
za minulého režimu. Jestliže se nyní tento
majetek vrací zpět do rukou věřících, má
sekulární společnost pocit, že je to vlastně
ona, kdo byla okradena. Ale co jsou církevní restituce skutečně? Jde o navrácení majetku církvi. A kdo je církev? To přece nejsou
církevní hodnostáři, preláti a církevní honorace. To jsou ty tisíce lidí, dětí a mládeže či
dělný pracující lid. Jsme-li členy církve, vrací
se majetek právě nám, kteří se ze svých
prostředků skládáme na činnost své církve.
Navrácený církevní majetek je nám alespoň dočasnou pomocí k překlenutí náročného
přechodu na samofinancování. Jeho tíže bude nyní ležet na nás všech, kteří tvoříme církev. A naše obětavost prověří, komu skutečně
leží na srdci víra a zvěstování evangelia v naší
zemi. Pak se ukáže, pro koho je dnes tak zdůrazňovaný návrat ke křesťanským hodnotám
skutečným cílem nebo jen prázdnou proklamací, zneužitou ve službách lidské xenofobie.
Josef Hurta

