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KÝM JE PRE TEBA PÁN JEŽIŠ?
Keď čítame evanjelium v pôstnom období,
tešíme sa, máme podnety k rozjímaniu. Hľadáme
Božiu tvár, odkladáme niečo, čo nám bráni v
prístupe k Nemu. Je to vnútorné očisťovanie a
obnova. Tak máme požehnanie byť s Bohom.
Nebeský Otec nás vedie svojou láskou a
vernosťou. On vždy dáva to najlepšie tým, ktorí
nechajú voľbu na Neho.
Pašije na Veľkú Noc nie sú len kronikou
posledných dní nášho Pána Ježiša Krista, ale
evanjelium vždy zastaví každého osobne! 4
evanjelia sú odlišné a pritom sa dopĺňajú.
Vezmime a čítajme ich!
Tesne pred udalosťami Veľkej Noci, keď Pán
Ježiš vzkriesil Lazara, ľudia hľadali Ježiša, Ján
11.56, pýtali sa ľudia, príde Ježiš na sviatky, či
nepríde? Aké rozhovory vedieme o Ježišovi?
Týkajú sa aj osobného vzťahu ku Nemu, alebo je
to len abstraktné rozumovanie?
Máme jednu peknú pieseň, dovoľte citovať:
„Mně Ježíš je dražší než bohatství klam, mně
Ježíš je dražší nad statky vše, mně v domov vede
ruka Ježíše.. Refr.

-

-

-

-

Než mít království a být otrokem hrozné moci
hříchů svých, mě Ježíš je dražší a jeho říš, kterou
spatřím v nebesích.“
Kým je pre Teba Pán Ježiš? Odpovedz každý za
seba v tomto čase, keď je ešte čas Božej milosti.

-

Daniel Jurčo
K zamysleniu: Po zlyhaní, po zrade, Pán nás
slabých neodpisuje, nepovie: neobstáli ste, nie
ste použiteľní. Ale na prekvapenie sa objaví
medzi učeníkmi a povie im: „pokoj vám!“.
Povzbudí ich a dá im slovo poverenia! A toto sa
vždy opakuje aj dnes pri nás vďaka Božej
milosti!

-

-

Biblický úvod viedol brat kazateľ D. Jurčo
slovami z knihy Exodus 3. kapitoly podľa
čítania 40dní s Bibliou. Zamyslenie malo
názov „Otroci a otrokári“ a jednou z Mojžiša
bol Boh Bohom jeho otcov, tzn. minulosti,
ale stal sa prítomným Bohom, ktorý začal
jednať.
Program
na
nasledujúci
mesiac:
Predbežne bolo stretnutie staršovstva
stanovené na 13.4. o 19,00 hod. Na Veľký
piatok bude zhromaždenie o 10,00 hod. Na
Veľkonočnú nedeľu bude Večera Pánova.
Internet a telefón: Zainteresovaní bratia
nás informovali o postupe ohľadom
internetu a telefónu v zborovom dome a o
kúpe multifunkčnej tlačiarne. Zvlášť sme
ocenili odbornú pomoc brata B. Mikulca.
Stanovili sme dátum účelovej zbierky na
výmenu okien vo vestibule - nedeľa 19.3.
Príprava rozpočtu na ďalší rok: Brat
hospodár pripravil prehľad hospodárenia
za uplynulý rok a návrh zborového
rozpočtu na nasledujúci rok. K tejto téme
sme viedli diskusiu, zaujal nás napríklad
príspevok na misiu. Tento bod bude dobré
ešte premyslieť, radi privítame návrhy od
bratov a sestier zo zboru, kam by sme mohli
ako zbor prispievať na misiu.
Prenájom hosťovského bytu: Sestra K.
Belišová prejavila záujem o podnájom
v zborovom byte/ garsonke. Staršovstvo
súhlasilo s prenájmom.
Pastorácia: Brat kazateľ spomenul
niektorých zo zboru, aj na okraji zboru,
ktorých by rád navštívil. Niekedy na
návštevu prizve aj bratov starších.
Vízia zboru: Brat kazateľ načrtol svoje
videnie evanjelizácie ako osobného záujmu
o stratených. Zhrnul to do názvu #8000, čo
znamená „osem tisíc stratených“.

-

Rôzne: Navrhli sme delegátov na
konferenciu Cirkvi bratskej na Slovensku.
Premýšľame zapojiť sa tento rok do Noci
kostolov, ktorá bude začiatkom júna.

OZNAMY
1.

Pozývame na Konferenciu Máme čo
zvestovať, ktorá bude v dňoch 6.4.-8.4. v
Poprade.
Téma
konferencie
je:
Evanjelium v centre cirkvi. web:
http://mcz.cb.sk/.

2.

Veľký detský letný pobyt sa uskutoční
29.7.-5.8. priamo pri Oravskej priehrade
v hoteli Studnička. Cena pobytu je 95€.
Radi privítame všetky deti, ktoré chcú
stráviť týždeň prázdnin v prírode
v spoločnosti rovesníkov z celého
Slovenska. Cena pobytu 95€. Prihlášky a
zálohu vo výške 40€ prosíme zaslať do
15.
5.2017.
Dagmar
Danelová,
koordinátorka pre prácu s deťmi, 0903
967 411,dagmar.danelova@gmail.com.

3.

Pozývame
na
Základný
tréning
zakladateľa zboru, ktorý bude 5.-8. mája
v Žiline. Registrácia je do 15.3.2017 cez
web: https://goo.gl/4g1weV. Tento
seminár je vystavaný tak, aby previedol
základnými krokmi v prvých dvoch
rokoch procesu zakladania zboru.
Tréning sa uskutočňuje ako kombinácia
vyučovania a praktických cvičení
účastníkov v oblasti vodcovstva. Je
určený kazateľom, starším zborov a
všetkým, ktorí sa zaujímajú o proces
zakladania zborov.

4.

Konferencia pracovníkov s deťmi bude
v Bratislave v dňoch 21.4.-23.4. Téma:
Nalaďme sa na učenie. Lektorka je

5.

Kristína Uhlíková. Prihlášky zasielajte
do 10.4.
Ďakujme Pánu Bohu, že Petr Jašek je
doma z väzenia v Sudáne. Jeho
manželka Vanda Vám poslala odkaz: „S
velkou vděčností
v srdci našemu
milostivému Bohu, který se k nám
sklonil a Vám všem, kteří jste Petra a
nás nesli po celou dobu na modlitbách,
chci ze srdce poděkovat! Budiž
pochváleno jméno Hospodinovo!“

KONTAKTY


Adresa:

Družstevná 70, 91601 Stará Turá
Web: www.cbst.sk
e-mail: staratura@cb.sk
Číslo účtu: SK9709000000000041694774


Kazateľ zboru:

Tel.č.: 032-7763246, 0905845924
e-mail:
daniel.jurco@cb.sk
djurco57@gmail.com


Skupinka Myjava:

ROZPIS SLUŽIEB
Ne.02.04 MH - J. Lukáč
HZ - D. Jurčo
Str. 05.04. MY - D. Jurčo
Štv. 06.04. BH - S. Jurčo
Ne. 09.04. MH – J. Blaho
HZ -D. Jurčo
Str. 12.04. MY - J. Grúber
Štv. 13.04. BH – nie je
Pia 14.04. Veľký Piatok 10.00: D.
Jurčo
Ne. 16.04. MH - J.Kozempel
HZ - D. Jurčo VP
Str. 19.04. MY - P. Škrha
Štv. 20.04. BH - M.Zavilla
Ne. 23.04. MH - M. Zavilla
HZ - S. Jurčo
Str. 26.04. MY - D. Jurčo
Štv. 27.04. BH - D. Jurčo
Ne. 30.04. MH - D.Hollý
HZ - D. Jurčo
Staršovstvo - 13.04 o 19,00 hod

Jana Škrhová 0949860325


Info list:

Eliška Blahová eliska.belisova@gmail.com
0905308795

Modlitebná hodina 9:00
Hlavné zhromaždenie 10:00
Biblická hodina 18:00
Skupinka Myjava 18:00
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