Tak jako po celé církvi i v našem sboru se staršovstvo zabývalo způsobem vysluhování večeře Páně
tak, aby odpovídal zavedeným hygienickým
opatřením a bylo to přijatelné pro všechny přistupující. Především máme na mysli to, aby nikdo nebyl od večeře Páně odrazován z obavy o své
zdraví. Takové obavy je nutné respektovat a zohlednit. Tomuto ohledu jsme podřídili i formu vysluhování, aby bylo maximálně sníženo riziko možného přenosu nákazy a nezavdávali jsme zbytečně
důvod k obavám.
Vysluhování večeře Páně probíhá následovně:
Chléb není podáván z ruky do ruky, ale je nabízen
na podnosu, z něhož si každý bere sám.
Během vysluhování obdrží každý komunikant svůj
vlastní kalíšek na víno. Do tohoto kalíšku mu vysluhující nalije ze společné konvičky víno. Použité kalíšky pak budou opět posbírány.

Činnost sboru závisí především na Vaší finanční
podpoře. Děkujeme Vám za ni. Přijměte tento
sborový dopis jako poděkování za vaši platbu,
případně jako laskavou připomínku v případě,
že jste svůj každoroční dar dosud neuhradili.
Hlavním příjmem sboru je SALÁR na provozní náklady
a DAR SBORU, který slouží pro opravy a investice.
VARIABILNÍ SYMBOLY PLATEB:

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*)
*) - za xxxx doplňte Vaše osobní číslo (zjistíte v kartotéce na faře)

Sborový dopis

V době světové pandemie je naší bratrskou a sesterskou povinností zvláště při slavení svátosti večeře Páně chovat se odpovědně a ohleduplně.
Současná epidemiologická situace se promítá
i do slavení této svátosti.

Poděkování

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

Bezpečná forma slavení
večeře Páně

Věříme, že tento způsob vysluhování je dostatečně
citlivý jak z hlediska hygienického, tak i svátostného.
Prosíme vás, abyste toto opatření přijali s porozuměním, a především s ohledem na ostatní. Budeme-li se soustředit na věci opravdu důležité, na
neviditelného Krista a jeho společenství s námi, pak
nás nemusí rušit nová vnější forma slavení svátostí.

Podzim 2020

Konal se tradiční sborový den

Bohoslužby v době pandemie

Poslední prázdninová neděle 30. srpna patřila ve
Stříteži jako každý rok sborovému dni.

Kvůli zvláštní situaci, do níž se svět dostal díky celosvětové pandemii koronaviru jsme byli nuceni vyzkoušet i některé nestandardní způsoby sborového
života. Na jaře tohoto roku, kdy jsme se po dva měsíce nescházeli k bohoslužebným shromážděním, jsme
bohoslužby sledovali na internetu, a to včetně velikonočních svátků. Staršovstvo spolu jednalo pomocí
videokonferencí. Po uvolnění restrikcí jsme si museli
zvyknout na nošení roušek a desinfekci rukou. Finanční sbírky probíhaly pouze bezhotovostně. Také způsob
slavení večeře Páně se přizpůsobil novým předpisům.

Dopolední rodinné bohoslužby, na nichž se sešly
obě části sboru společně byly zaměřeny především
na děti, pro které byly slavnostním zahájením školního roku. Interaktivní nedělka, doplněná zpěvem
dětí s kapelou byla součástí bohoslužeb. Rodiče
měli také příležitost přivést své děti k účasti na svátosti stolu Kristova.
Odpolední program začal za polojasného počasí
venku před farou. Připraveno bylo kryté venkovní
posezení s grilováním. Na úvod zahrála sborová kapela a pak už se všichni mohli soustředit na divadelní hru, kterou si připravila mládež. Dramatizace potopy světa byla doprovozena i pár kapkami skutečného deště. Následoval volný program. Pro mladší
děti byl připraven dětský koutek s modelováním
a hrami. Od 15:30 h vypukla velká soutěžní hra mládeže Pevnost Boyard. Počasí bylo příjemné a vydrželo po celou dobu až do závěru kolem 18 h. Teprve po ukončení, úklidu a rozchodu všech účastníků
se spustil ohlášený déšť.

Děkujeme vám, že jste všechna tato omezení respektovali, a že ve svých modlitbách pamatujete i na
všechny ohrožené bratry a sestry. Nevíme, jak se poměry budou vyvíjet dále a jak bude sborový život
omezen v době adventu a Vánoc. Díky jistému zpomalení a útlumu veřejného života však můžeme advent a Vánoce opět vnímat jako darovanou příležitost k vnitřnímu usebrání a ztišení.

Pozvánka pro děti:

Pro aktuální informace
používejte náš web
V současnosti nelze zcela předvídat všechna
ochranná opatření a nařízení vlády a tím pádem
plánovat sborové akce. Chcete-li mít aktuální informace ze sboru, sleduje naše webové stránky,
kde se o případných změnách dozvíte více.

http://stritez.evangnet.cz

Advent a Vánoce ve sboru (bez záruky!)
Advent:

29.11.-20.12. 1.-4. adventní neděle
8.00 bohoslužby v Rožnově
9.30 bohoslužby ve Stříteži
24.12.

Vánoce: 25.12.

Štědrý den
15.00 bohoslužby ve Stříteži s dětmi
Narození Páně
8.00 bohoslužby v Rožnově
10.00 bohoslužby ve Stříteži

26.12.

svátek mučedníka Štěpána
8.00 bohoslužby v Rožnově
9.30 bohoslužby ve Stříteži

27.12.

8.00 bohoslužby v Rožnově
9.30 bohoslužby ve Stříteži

Užitečné 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 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

