Sborový dopis

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

své učedníky. Když se totiž učedníci ptají Ježíše,
proč nemohli zlého ducha vyhnat oni, odpovídá jim:
Biblické heslo, které církev vybrala pro letošní rok „Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou.“
Musíme si však uvědomit, co je to modlitba.
je vzato z příběhu o uzdravení posedlého chlapce.
Není
to žádné mechanické odříkávání žalmů nebo
Toho přivedli k Ježíšovi, aby jej uzdravil. Ježíšovi učedvytváření
nátlaku na Pána Boha, kdy si člověk nároníci ho totiž uzdravit nedokázali. Každé společenství
má sklon samo sebe oslavovat a chválit. Církev ale už kuje splnění svých přání. Modlitba je přirozený prov bibli sama na sebe pohlíží kriticky. Na příkladu bez- jev osobního vztahu s Bohem. Projev živé osobní
zbožnosti. Ve víře se totiž nic neděje mechanicky,
mocných učedníků přiznává svou slabost a bezmoc.
Podle biblického popisu bychom dnes chlapcovo ani vypořádání se se zlou nemocí. Ježíš má na mysli
postižení diagnostikovali jako epilepsii. Nicméně teh- takovou modlitbu, jakou se sám modlil v Getsemanské
dejší představa o posedlosti zlým duchem výstižně zahradě, když mu bylo nejhůř a měl strach z utrpení
vyjadřuje, že být nemocen není nejen nic dobrého a smrti. Ale i tehdy věřil Bohu víc než sám sobě a proto
a žádoucího, ale také, že to není přirozená součást řekl: „Ne má, ale tvá vůle se staň.“ Je to projev víry,
člověka, která by ho nějak charakterizovala. Proto se ani na kterou je každá nemoc a každé utrpení krátké.
dnes neříká „postižený člověk“, ale „člověk s postiže- To je víra, před kterou musí všechno uhnout.
Když je člověk smířený s Bohem, když ví, že
ním“. Je udivující, že už tenkrát to dovedli oddělovat
jeho
život je v Božích rukou, je to mnohem víc, než
a neztotožňovali člověka se zlem, které jej spoutávalo.
vidina
dočasné úlevy. Křesťanská modlitba není
„Můžeš-li, slituj se nad námi“ prosí Ježíše chlapžádný
hokus
pokus, který buď vyjde nebo nevyjde.
cův otec. „Věřící může všechno“ opáčil Ježíš. V tu
Modlitba
znamená
trvalé spojení s Bohem. Je to
chvíli otci vyhrkly slzy a zvolal: „Věřím, pomoz
mé 2020
Jaro
nedověře!“ Jde o modlitbu, vyslanou směrem k Bo- celoživotní rozhovor, který posiluje naši víru, a ta
žímu Synu. Církev samotná, kterou zde reprezentují pak díky Ježíšovu vzkříšení vidí naději i za horizonJežíšovi učedníci, nemá na všechno recept. Proto tem času a lidských možností. Proto se modlíme:
církev učí lidi modlitbě, tak jako Ježíš učil modlitbě „Věřím, pomoz mé nedověře!“

Věřím, pomoz mé nedověře! Mk 9, 24

Jaký je rozdíl mezi

salárem a darem sboru?

5% a hlavu vzhůru
Spolu s tímto dopisem dostáváte leták s kampaní „5% a hlavu vzhůru“.
Budeme rádi, když ho přijmete nejen s pochopením,
ale i s úlevou a vděčností; konečně jsme se odhodlali
být svobodní i vůči financím. Leták vychází ze zkušenosti těch, kdo už pěti i více procenty přispívají.
V textu se nemluví o obětavosti – vždyť v hospodaření své rodiny také nemluvíme o obětavosti,
když potřebujeme v domácnosti něco opravit nebo
zainvestovat. Věříme, že každý z nás darem své
církvi jen získává. Kromě jiného i odvahu žít s hlavou vzhůru vůči sobě, svému sboru i svému okolí.
O tom, že to v žádném případě nevede k pýše či
nadřazenosti, není snad nutné ani mluvit.
Jak se k tomu mají tzv. církevní restituce, tedy peníze,
které formou finanční náhrady dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi po omezenou dobu od státu dostáváme?
Naše touha vykročit po třiceti svobodných letech ze
sevření tíživého přemýšlení o financích by na těchto penězích neměla být závislá. Restituční náhrada je jen časově omezený bonus. Nepřipisujme
těmto financím moc a sílu, která by nás okupovala a zasahovala do naší svobody a odpovědnosti.
Je jasné, že jedna generace podobné rozhodnutí
jako „5% a hlavu vzhůru“ prostě učinit musí! Proč
tedy ne právě my, obdaření svobodou a dobrou
životní úrovní? Jak nesrovnatelně lépe se máme,
co se svobody i životni úrovně týká, vůči generaci
svých rodičů a prarodičů!
Do uvedených 5% lze zahrnout veškeré dary, jimiž
se na činnosti své církve podílíte.
Přátelé, prosíme vás, přidejte se osobně k této
výzvě a přijměte ji za svou. O nutnosti změny
myšlení mluvíme už dlouho. Pojďme ji učinit!

Níže přinášíme přehled druhů darů,
kterými můžete přispívat na církev
a variabilních symbolů pro bezhotovostní platbu:
1) Salár - dar od členů sboru sloužící na pokrytí provozních nákladů vašeho sboru.
VS: 101010XXXX
2) Jeronýmova Jednota - celocírkevní sbírka
určená k poskytování darů a půjček sborům,
které provádějí nákladné opravy a údržby
církevních objektů. Probíhá vždy od začátku
roku do konce května. VS: 102010XXXX
3) Dar sboru - účelový dar na fond oprav
a investic v rámci sboru. VS: 103010XXXX
Vedle výše uvedených hlavních darů se příležitostně
naskýtají i další možnosti jak přispět:

4) Neúčelový dar - dar věnovaný na potřeby sboru
např. u příležitosti křtu, svatby, pohřbu apod.
VS: 104010XXXX
5) Mimořádná účelová sbírka - sbírka vyhlašovaná
církví nebo Diakonií na konkrétní účel, (např. postní
sbírka Diakonie). VS: 105010XXXX
6) celocírkevní sbírka — pravidelně vyhlašovaná
sbírka usnesená synodem nebo konventem pro
všechny sbory církve nebo seniorátu na daný účel.
VS: 106010XXXX

XXXX - je vaše osobní kartotéční číslo, které
najdete na své složence, přiložené k tomuto
dopisu. Podle něj poznáme plátce daru.
Pro pravidelný salár, kterým přispíváte do sboru
je vhodné si zavést trvalý
příkaz např. s měsíční
splatností.
Číslo bankovního účtu sboru:
101159432 / 0300

Máme nové staršovstvo
V neděli 12. ledna bylo slavnostně pověřeno ke službě nové staršovstvo na volební období 2020 - 2025.
Při společných bohoslužbách v neděli 12. ledna, na kterých se spolu sešly obě části sboru, byli slavnostně pověřeni do služby nově zvolení presbyteři a presbyterky. Pověření vykonal seniorátní kurátor br. Ludvík Pastyřík.
Staršovstvo nyní pracuje ve složení: Beneš Martin, Běťák Petr, Fejfar Jiří, Kočíb Pavel, Křenková Miriam,
Martinek Jiří, Martinková Kateřina, Srba Ondřej, Šturc Jiří, Vaculín Rudolf, Vaněk Vladislav, Zajíc Tomáš,
Náhradníci: Bajzová Jitka, Hajda Tomáš, Kolečková Hana, Kopecká Ruth, Popelář Pavel, Škabrahová Irena.

Sbor uzavřel smlouvu se střediskem Diakonie
1. ledna 2020 se sloučila střediska Diakonie ve Valašském Meziříčí.
Partnery sloučeného střediska se staly evangelické sbory ve Stříteži nad Bečvou a v Rožnově
pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí, ve Velké Lhotě a také Východomoravský seniorát.
Každý z těchto sborů má své zástupce v dozorčí radě střediska. Náš sbor zastupují sestry
Jitka Bajzová a Ruth Kopecká. Záleží nám na tom, aby partnerství mezi naším sborem a střediskem Diakonie
nezůstalo jen na papíře. Prosíme Vás proto, abyste přemýšleli, čím by náš sbor či jeho jednotliví členové
mohli obohatit každodenní činnost střediska a co nového by středisko mohlo vnést do našeho sborového
života. Jakýkoli podnět neváhejte sdělit členkám dozorčí rady.
Staršovstvo svolává

sborové shromáždění
Farního sboru ČCE ve Stříteži nad Bečvou a v Rožnově pod Radhoštěm

na neděli 29. března 2020 ve 14.00 v modlitebně ČCE ve Stříteži n. B. č. 120
Sborové shromáždění bude společné pro obě části sboru. Na programu je zpráva o životě a činnosti sboru za rok 2019,
schválení účetní závěrky sboru za minulý rok a rozpočtu na rok 2020. Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet
za jakéhokoli počtu přítomných. Přijměte naše pozvání a využijte příležitost podílet se spolu s námi na správě sboru.

Shromáždění ve sboru - jaro 2020:
VELIKONOCE:

4. 4. sobota
9. 4. Zelený čtvrtek

18:00 večer chval ve Stříteži - ZRUŠENO
16.30 pašije ve Stříteži
18.00 pašije v Rožnově
10. 4. Velký pátek
08.00 bohoslužby v Rožnově
10.00 bohoslužby ve Stříteži
12.4. Vzkříšení Páně 08.00 bohoslužby v Rožnově
10.00 bohoslužby ve Stříteži
17. - 19. 4.
Seniorátní dny mládeže ve Stříteži - ZRUŠENO
NANEBEVSTOUPENÍ:
21. 5. čtvrtek
16.30 bohoslužby ve Stříteži
18.00 bohoslužby v Rožnově
SVATODUŠNÍ SVÁTKY: 31. 5. neděle
08.00 bohoslužby v Rožnově
09.30 bohoslužby ve Stříteži

Pravidelná sborová setkání:
Neděle:

Pondělí:
Úterý:
Čtvrtek:
Pátek:

bohoslužby
bohoslužby
nedělní škola
třicátníci
staršovstvo
senioři
biblická hodina
biblická hodina
biblická hodina pro děti
bohoslužby v DpS
dorost
mládež

08.00
09.30
09.30
14.00
18.00
10.00
10.00
16.30
14.45
09.45
17.00
18.00

v Rožnově
ve Stříteži
ve Stříteži
dle domluvy
vždy 3. pondělí v měsíci
jednou za 14 dní ve Stříteži
ve Stříteži
v Rožnově
ve Stříteži
v Domově pro seniory v Rožnově (každý 2. pátek)
jednou za 14 dní ve Stříteži
ve Stříteži nebo v Rožnově

Vysluhování večeře Páně:
Novoroční 5.1. / První postní 1.3. / Velký pátek 10.4. / Vzkříšení Páně 12.4. / Svatodušní svátky konfirmace 31.5. / M.J.Hus 5.7. / sborový den 30.8. / Díkčinění 4.10. / Den reformace 1.11. / První
adventní 29.11. / Narození Páně 25.12.

Noc kostelů:
Sborový den:

pátek 5. června 2020
neděle 30. srpna 2020

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 kontaktujte na
mobilním telefonu 608 678 017 nebo na pevné lince 571 115 120. 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 pokladníkům sboru: Jiřímu Coufalovi, Sladské 379,
Rožnov p. R. 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 webových stránkách sboru: http://stritez.evangnet.cz

