Zveme vás na

Konfirmační slavnost
Na svatodušní neděli 9. června 2019 v 9 h.
v evangelickém kostele ve Stříteži n. B.
Ke slavnostní konfirmaci se v našem sboru
připravují v letošním roce čtyři konfirmandi (tři
děvčata a jeden chlapec). Svoji přípravu
zahájili v r. 2017.
Konfirmace je potvrzením smlouvy křtu
a utvrzením ve víře. Je rovněž slavnostním
zakončením katecheze dospívajících. V neposlední řadě jde také o rituál, při němž jsou
konfirmandům vyprošovány od Pána Boha
dary Ducha svatého.
Konfirmaci předchází zkouška znalostí
z věrouky, církevních dějin a ze znalosti bible.
Výsledky své přípravy prezentují konfirmandi
na setkání se staršovstvem. Vše je zakončeno
veřejnou konfirmační slavností.

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 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

Informace ze sboru
Pro informace se života sboru a anonce na připravované akce navštěvujte pravidelně sborový web
na adrese http://stritez.evangnet.cz

Svátky ve sboru:
Velikonoce: 18. 4. Zelený čtvrtek 16.30 pašije ve Stříteži
18.00 pašije v Rožnově
19. 4. Velký pátek

8.00 bohoslužby v Rožnově
10.00 bohoslužby ve Stříteži

21.4. 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: 30. 5. čtvrtek 16.30 bohoslužby ve Stříteži
18.00 bohoslužby v Rožnově
Svatodušní svátky: 9. 6. neděle

9.00 konfirmace ve Stříteži

Pravidelná sborová setkání během týdne:
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

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 DpS
mládež

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

Slavení stolu Kristova:
Novoroční 6.1. / První postní 10.3. / Velký pátek 19.4. /
Vzkříšení Páně 22.4. / Svatodušní svátky - konfirmace 9.6. /
M.J.Hus 7.7. / sborový den 1.9. / Díkčinění 6.10. / Den reformace 3.11. / První adventní 1.12. / Narození Páně 25.12.

Noc kostelů: pátek 24. května 2019

Sborový den: neděle 1. září 2019 ve Stříteži n. B.

Jaro 2019

Biblické heslo 2019
Žalm 34, 13 – 15
Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj.
Biblické heslo pro letošní rok zní: „Hledej
pokoj a usiluj o něj.“ Žít pokojně, být se svým
životem spokojený, to není úplně běžné.
Dnes kdo nenadává, kdo si nestěžuje, kdo
nelamentuje, kdo nevyjadřuje své obavy
a pochybnosti, ten jakoby ani nebyl z tohoto světa. Stačí si poslechnout pár lidí okolo nebo si na internetu otevřít jakékoliv diskusní fórum a člověk okamžitě nabude dojmu, že normální je být nespokojený, nazlobený, arogantní, nenávistný. Téměř jakoby
se v tom lidé vyžívali.
Nevím jak vás, ale mě to vůbec netěší.
Já si raději otevřu 34. žalm a tam si čtu:
„Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Nic
dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. Jak je tomu s mužem, který si oblíbil
život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra?
Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před
záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj.“
Kdo z nás by nechtěl užít dobra ve dnech,
které jsou před námi? Žalmistova rada je až
téměř primitivní: „Střežit před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi.“ Tím se
nemyslí nějaká povrchní přetvářka – na tváři
úsměv a v srdci zášť. Znamená to vyhýbat se
zlu, tak jak o to prosíme: „neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého“. A nejen vyhýbat
se zlu, ale především konat dobro. Dobrořečit. A také vyhledávat pokoj.

Biblické heslo pro letošní rok si můžete
přečíst i v kralické bibli. Tam uslyšíte výzvu:
„hledej pokoje, a stíhej jej.“ Podle jiného překladu „jak lovec za ním jdi.“ Jde o to vyčíhnout, kde ten pokoj je a nenechat si ho ujít.
Kolikrát už jsem slyšel někoho říkat, že do
kostela nechodí, protože z toho nic nemá,
protože kázání nerozumí, protože mu to nic
nedává. Ale vyjít a vyhledávat pokoj, znamená také vyjít za druhými, aniž bych po nich
něco chtěl, aniž bych z toho sám něco měl,
ale třeba jen proto, abych někoho pochválil,
abych poděkoval, abych vyjádřil svoji radost
nebo alespoň podal ruku ke smíru, abych navázal vztah nebo prostě jen řekl něco hezkého, nějaké dobré slovo. Prostě abych hledal
příležitosti k vytváření pokoje. Tak nejlépe naplníme ono heslo „Hledej pokoj a usiluj o něj.“
Josef Hurta

V listopadu nás čekají volby
do staršovstva
V letošním roce končí mandát stávajících
zvolených presbyterů a presbyterek. Konají
svou službu věrně od r. 2014. Na další šestileté
období je třeba zvolit nové staršovstvo.

Staršovstvo je správní orgán farního
sboru. Zejména mu přísluší pečovat spolu
s farářem o bohoslužebná a katechetická
shromáždění, o duchovní život rodin sboru,
o hospodaření sboru, o ekumenické vztahy
a misijní činnost v obvodu sboru. Na začátku svého volebního období zvolí kurátora
a místokurátora sboru. Staršovstvo zasedá
podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně.
Podporuje kazatele a pomáhá mu v jeho
práci, ve vzájemné bratrské odpovědnosti
dbá, aby život kazatele, starších i celého
sboru byl ve shodě se svědectvím Písem
svatých a s církevním řádem. Dále presbyteři navštěvují členy sboru, zvláště nemocné, osamělé a jinak potřebné, pomáhají
modlitbami, napomínáním, radou a potěšováním rodinám i jednotlivcům, přijímají
do církve nové členy, rozhodují o konání
křtů a svateb, ustanovují učitele náboženství, varhaníky, sborové sestry, kostelníky
a jiné pracovníky sboru. Starají se o hospodaření sboru a správu jeho majetku.
Termín volebního sborového shromáždění byl stanoven na 10. 11. 2019 v Rožnově p. Radh. v 8h a 17. 11. 2019 v 9:30 ve
Stříteži n. B. v rámci nedělních bohoslužeb.

