Konfirmace a katechumenát

Pozvání do sboru

Ke konfirmaci se v našem sboru nyní připravuje
dvanáct konfirmandů. Z toho devět bude
konfirmováno v letošním roce, zbývající v roce příštím. Konfirmační příprava trvá zhruba
rok a půl a je určena dětem ve věku 12 - 15 let.

Kromě pravidelných bohoslužeb se i letos můžete
těšit na zajímavé koncerty, setkání různých věkových skupin i sborový den na konci prázdnin.
Sledujte sborový web http://stritez.evangnet.cz

Připravujeme také dospělé katechumeny ke
křtu formou individuální katecheze, snoubencům poskytujeme přípravu k uzavření manželství a nabízíme katechezi rodičům, žádajícím o křest svých dětí. Připomínáme, že absolvování křestní či předmanželské katecheze je podmínkou pro udělení souhlasu staršovstva ke křtu nebo církevnímu sňatku.
Zveme vás na

Konfirmační slavnost
v neděli 27. května 2018 v 9 h.
v evangelickém kostele
ve Stříteži nad Bečvou

Svátky ve sboru:
Velikonoce: 29. 3. Zelený čtvrtek 16.30 pašije ve Stříteži
18.00 pašije v Rožnově
30. 3. Velký pátek

8.00 bohoslužby v Rožnově
10.00 bohoslužby ve Stříteži

1. 4. Vzkříšení Páně

8.00 bohoslužby v Rožnově
10.00 bohoslužby ve Stříteži

Svatodušní svátky: 20. 5. neděle

8.00 bohoslužby v Rožnově
9.30 bohoslužby ve Stříteži

Pravidelná sborová setkání během týdne:

Důležité informace

http://stritez.evangnet.cz

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

Nanebevstoupení: 10. 5. čtvrtek 16.30 bohoslužby ve Stříteži
18.00 bohoslužby v Rožnově

Neděle: bohoslužby

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 přiložené 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:

Sborový dopis

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

Pátek:

náboženství

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

Konfirmandi

16:30 h. ve Stříteži na faře

bohoslužby v DS

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:
Novoroční 7.1. / První postní 18.2. / Velký pátek 30.3. /
Vzkříšení Páně 1.4. / Svatodušní svátky 20.5. / konfirmace 27.5./
M.J.Hus 8.7. / sborový den 26.8. / Díkčinění 7.10. / Den reformace 4.11. / První adventní 2.12. / Narození Páně 25.12.

Březen 2018

naložit neuváženě a dokonce život i prohrát.
Přijmout Boží dary není vždy jednoduché.
Abychom přijali a udrželi si smysluplný život, o to je třeba zápasit. Život je boj. Ale
Bůh říká: „Tomu, kdo zvítězí, já budu Bohem a on mi bude synem.“
Josef Hurta

Biblické heslo 2018
Zjevení 21, 5 - 7

Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle,
všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova
jsou věrná a pravá." A dodal: "Již se vyplnila.
Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu,
kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody
živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu
Bohem a on mi bude synem.
Letošní biblické heslo je z knihy Zjevení,
kde Jan popisuje vizi nového Jeruzaléma.
Chceme-li o tomto slovu přemýšlet, musíme
mít spolu s Janem před očima stejný výhled,
stejnou vizi – ať už jako sbor nebo jako jednotlivci. Výhled na „nový Jeruzalém“. To je
to nové, co Bůh tvoří a co je před námi.
Tento výhled však není nějaká nejistá budoucnost. Jan píše: „Tato slova jsou věrná
a pravá a již se vyplnila. Už se stalo. Je to hotová věc.“ Ten, který je Alfa i Omega a stojí nad
časem, nepotřebuje rozlišovat jako my minulost a budoucnost. Všechny věky jsou pro něj
přítomnost. A tak chce-li Bůh stvořit něco nového, jakoby se už stalo.
Zato člověk je na tom jinak. Je stvořen
a zasazen nejen do prostoru, ale i do času.
Prožívá plynutí času a nevidí přítomnost zároveň s minulostí nebo s budoucností. Je odkázán na víru v Boha, který je obrazně řečeno „na nebesích“ odkud má všechny časy
jako na dlani. Pro člověka se ale časy střídají: Je čas rození i čas umírání…“ Člověk je
prostě jednou nahoře a jednou dole. Jednou je nasycen, podruhé hladoví. Jednou je
napojen, jindy žízní. Žízní po odpočinku, po
opravdovém životě. Člověk je tvor omezený, ale má touhu, „žízeň“ po životě s Bohem,
po věčnosti. Žalmista říká: „Jako laň dychtí po
bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bo-

I letos zveme vaše děti na tábor
že! Po Bohu žízním, po živém Bohu.“ Tato žízeň,
ať už si ji přiznáme nebo ne, nás spaluje a my si
připadáme vyprahlí a prázdní.
Avšak pocit nedostatku, jakkoliv reálný
a trýznivý nemůže být naší vizí. Ježíš nám dává jiný výhled: „Tomu, kdo žízní, dám napít
zadarmo z pramene vody živé.“
Co říká toto obrazné vyjádření? Tak
předně: Bez vody nelze žít. Žíznivý potřebuje
vodu. Ovšem ne vodu ledajakou. Stojaté vody bývají závadné a život ohrožující. Naproti
tomu voda pramenitá je vodou, která je stále
nová a čerstvá. Jen taková voda dává život.
Bůh dává „čerstvou vodu“. Nenabízí nic starého a překonaného. Žádné stojaté vody církevní tradice. On tvoří neustále nové. Nabízí
živou víru a ne mrtvý kult. Dává upřímnou
zbožnost a ne prázdné obřady. Víra nepřidává k životu jen jakousi duchovní nadstavbu či
obohacení o spirituální rozměr jako nějaký
bonus. Bůh sám je zdrojem, pramenem života
jako takového. Je pramenem živé vody, bez
níž život prostě není. Dává smysluplný život
jako dar, který nemůžeme nijak zaplatit, zasloužit si ho, nemůžeme si ho ani darovat sami sobě. Můžeme ho pouze jako dar z Boží
ruky přijmout. Anebo v té podobě, jak nám
ho Bůh určil, ho můžeme i nepřijmout, prát se
s ním, nevyrovnat se s ním, nesmířit, či s ním

Letní tábor pořádáme v termínu 7. - 14. 7. 2018
na osvědčeném tábořišti na Malé Bystřici.
Areál je vybaven kuchyní s jídelnou, krytými
společenskými prostory, upraveným hřištěm
a vlastní umývárnou. Do tábořiště je zavedena elektrika i tekoucí voda. Děti budou ubytovány v chatkách s kapacitou 3 lůžek. Stravování zajištěno 5x denně. Tábor je určen pro děti
ve věku 6-15 let. Cena tábora: 1800 Kč.
Tábor je na téma putování vesmírem a doprovázet nás bude roztomilý dětský průvodce
Malý princ. Loňský tábor se dětem líbil a velmi si ho užily. My jsme pro to udělali vše, co
bylo v našich silách a stejně přistupujeme
i k přípravě tábora 2018.
Pro bližší informace a přihlašování dětí volejte
Hanu Sedláčkovou na tel. 732 859 170 nebo
pište na email Sedlackova.hanka@post.cz

