REKONSTRUKCE V ROŽNOVĚ

Poděkování

Po důkladné přípravě
přistoupilo staršovstvo
k rekonstrukci toalet
v evangelickém kostele
v Rožnově, které už delší
dobu nevyhovovaly současným požadavkům na
hygienické zařízení. Rekonstrukce v ceně
kolem 200 tis. korun probíhá v kostele od
února do dubna 2021. Tato investiční akce
není kryta žádnou dotací a je celá hrazena
ze sborových prostředků. Jsme vděčni za
každý váš finanční dar, kterým pamatujete
na tyto mimořádné sborové výdaje.

Činnost sboru závisí na Vaší finanční podpoře.
Děkujeme, že Vám leží na srdci rozvoj sborového
života, křesťanská výchova mládeže a zviditelnění
užitečné role církve v životě společnosti.

SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Z důvodu vládních restrikcí v souvislosti
s pandemií covid-19 nebylo možné svolat
sborové shromáždění v řádném termínu, tj.
do konce března t.r. Staršovstvo proto rozhodlo o náhradním termínu a svolává
SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

na neděli 30. května 2021
po bohoslužbách v kostele ve Stříteži n.B.
Tato informace je předběžná a může se měnit v závislosti na nařízeních vlády ČR.
Aktuální informace o platnosti náhradního
termínu, čase a místu konání budou zveřejněny na internetových stránkách sboru:
http://stritez.evangnet.cz

Číslo bankovního účtu sboru: 101159432 / 0300
Seznam variabilních symbolů:

1) SALÁR – VS: 101010XXXX
2) Jeronýmova Jednota – VS: 102010XXXX
3) DAR SBORU – VS: 103010XXXX
4) Neúčelový dar – VS: 104010XXXX
5) Mimořádná účelová sbírka – VS: 105010XXXX
6) celocírkevní účelová sbírka —VS: 106010XXXX
7) Dar Diakonii Valašské Meziříčí – VS: 107010XXXX
XXXX— čtyřmístné osobní číslo

Máte jakékoliv dotazy k církevní práci?
Máte potřebu hovořit s farářem?
Chybí vám informace ze sboru?
Nebojte se nám zavolat nebo napsat!

Informace o kontaktech
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 můžete volat na pevnou linku 571 115 120 nebo na mobil 608
678 017. 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 pokladníkům: Jiřímu Coufalovi v Rožnově a Ruth
Kopecké ve Stříteži 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

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

LEGO PROJEKT

VOLBA FARÁŘE

NOVÝ EVANGELICKÝ ZPĚVNÍK

Pro rok 2022 chystáme pro děti rozsáhlý LEGOprojekt, sestávající z příměstského LEGO tábora,
skládání LEGA v Nedělní škole během letních
prázdnin a otevření Nedělní školy v Rožnově
s účastí na LEGO
projektu pro širokou veřejnost. Na
tuto aktivitu jsme
získali prostředky
z grantu pro rozvoj
sborů, výchovu
a vzdělávání.

Letos končí desetileté volební období, na které byl
do našeho sboru povolán farář Josef Hurta. Po
dohodě se staršovstvem se bratr farář rozhodl, že
bude u nás znovu kandidovat na dobu příštích
pěti let. V rámci letošního sborového shromáždění
tak bude provedena volba faráře a br. Hurta je
jediným kandidátem. Prosíme, abyste na základě
zkušenosti s dosavadní
činností br. Hurty v našem sboru přišli hlasováním vyjádřit, zda si
jeho působení ve sboru
i nadále přejete. Za
vaši účast ve volbách
staršovstvo děkuje.

Po mnohaleté přípravě bude koncem tohoto
roku vydán nový evangelický zpěvník. Náš
Bude mít zhruba 1200 stran, bude obsahovat přibližně 800 písní a další doprovodné
texty (modlitby a krátké pobožnosti). Od příštího roku začneme při bohoslužbách zpívat
z tohoto nového zpěvníku. Na to je potřeba se
připravit a nový zpěvník si včas obstarat.
Cena zpěvníku bude v předobjednávkách zvýhodněná a bude se pohybovat mezi 400,a 500,- Kč za kus. Tato první etapa prodeje probíhá výhradně na základě závazných předobjednávek přes sbor. Proto v našem sboru
sepisujeme zájemce o závaznou předobjednávku nového zpěvníku. Máte-li o nový zpěvník v předobjednávce zájem, přihlaste se nejpozději do konce května závazně br. Ondřeji
Srbovi na adrese: ondrejsrba@gmail.com
nebo zavolejte na faru, na číslo 775 149 057.
Upozorňujeme, že individuálně bude sice
možné koupit zpěvník i později v dotisku, ale
za výrazně vyšší cenu.

VIDEOPŘENOSY
Už více než rok (vyjma letního rozvolnění) přinášíme bohoslužby až k vám domů pomocí vysílání na YouTube. Od Velikonoc 2021 se už
nejedná jen o předem natočené bohoslužby, ale
o skutečné vysílání bohoslužeb v přímém přenosu. S pomocí církevního grantu jsme pořídili
nezbytné technické vybavení a hodláme zprostředkovávat naše bohoslužby i nadále lidem,
kteří se ani po obnovení shromažďování nebudou moci osobně účastnit.

PASTORAČNÍ PRACOVNICE
Staršovstvo podalo žádost o zřízení místa pastorační pracovnice v našem sboru. Tuto funkci
bude po dobu jednoho
roku vykonávat sestra
Jana Peřtová, která se
připravuje ke službě v církvi studiem na Evangelické teologické fakultě.
Sestra Peřtová se věnuje
populárnímu zpěvu a můžete ji slyšet i v rámci
našich bohoslužeb.

