
PREDSTAVUJEME SA AKO BOŽÍ 

SLUŽOBNÍCI 

 
Mal som 12. februára inštaláciu do služby zboru 

staroturanského zboru. Do tejto služby ma 

posilňujú slová ap. Pavla 2 Kor. 6, 4: „Ale vo 

všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci."  

Dovoľte, aby som krátko predstavil svoju 

predstavu a smerovanie práce medzi Vami. 

1. Informovať a zjednocovať. Jednota sa nedá 

budovať na človeku, ale len na Kristu, podľa 

slova: „lebo nik nemôže položiť iný základ 

okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš 

Kristus.“ 1 Kor 3, 11.  

2. Povzbudzovať a investovať. Potrebujeme sa 

povzbudiť v tom dobrom, čo robíme v zbore, s 

mladými, v besiedke, spevokole, v rôznych 

stretnutiach, na skupinkách, na  modlitbách. Do 

tejto práce je potrebné investovať naše 

schopnosti, ale aj finančné prostriedky.  

3. Budovať a vyučovať.  

4. Motivovať a slúžiť.  

5. Obnovovať a uzdravovať. Keď prinášame 

zvesť o Kristovi, prinášame záchranu 

a uzdravenie. Spoločenstvo zboru má byť 

miestom požehnania pre všetky generácie, kde 

Kristus uzdravuje naše vzťahy láskou a 

odpustením. Nesmieme sa stať tichým getom, 

kde vládne rezignácia... Možno si nechceme 

priznať, že za posledné roky sme zišli z hlavnej 

cesty na vedľajšiu. Niekde sme zašli a teraz sa 

vraciame...  Vraciame sa k novému pochopeniu 

významu i poslania a zboru, ako základného 

článku života cirkvi. Prosíme vždy znovu o Božiu 

milosť s každou novou generáciou, o Jeho 

pomoc, aby nám zasvietila nová nádej do zboru, 

aby sme sa stali majákom nášmu mestu.  

Koľko v meste žije stratených? Je to nová výzva 

a vízia # 8 000 ! Nie sme tu sami pre seba.  

Dostali sme od Pána cirkvi Veľké poverenie, 

poslanie, ktoré je platné. Musíme ho 

aktualizovať pre dnešok.  

 

Daniel Jurčo 

 

 

O ČOM ROKOVALO STARŠOVSTVO DŇA 

11.02.2017 
 

- Úvodné slovo: Brat kazateľ D. Jurčo 

uviedol stretnutie pár vetami pre 

vzájomné zoznámenie a uvedenie do 

spoločnej služby. 

- Biblický úvod viedol brat kazateľ D. 

Jurčo slovami z evanjelia Marka 7, 

od 31. verša. Mnohé veľké veci sa 

dejú v skrytosti, aj nás chce Pán 

zobrať bokom, aby v našom srdci 

vyformoval niečo nové. Potrebujeme 

sa zbaviť starých, hriešnych vecí – 

Efata, otvor sa! To nie je z nás, ale 

zhora od Boha. 

- Na začiatok stretnutia sme si 

povedali niektoré organizačné 

záležitosti staršovstva, prečítali a 

schválili minulú zápisnicu. 

- Pripravili sme rozpis služieb pre 

mesiac marec. Večera Pánova bude 

tretiu nedeľu v mesiaci, stretnutie 

staršovstva sme predbežne stanovili 

na 10.3. o 19,00 hod. 

- Príprava na inštaláciu: Rozdelili 

sme si úlohy pred a počas 

inštalačného zhromaždenia. 

- Výročné členské zhromaždenie 

bude 26.3. o 13:00 hod. Správy za 

jednotlivé oblasti zboru by bolo 

dobré dodať do 10.3., t. j.  stretnutia 

staršovstva. 

- Súhlasili sme s návrhom na zmenu 

formy prijímania Večere Pánovej 

s tým, že to skúsime na určitý čas 

ako vítanú zmenu. 

 

OZNAMY 

1. Pozývame Vás na Konferenciu 
Máme čo zvestovať, ktorá bude 
v dňoch 6.4. – 8.4. v Poprade. Téma 
konferencie je: Evanjelium v centre 
cirkvi. Prihlásiť sa môžete do 
1.3.2017 cez web: http://mcz.cb.sk/ 

2. Pozývame na 14. ročník 
celoslovenského pobytu seniorov, 
ktorý bude v dňoch 10.6.-17.6.2017 
v hoteli Chemes na Zemplínskej 
Šírave. Cena pobytu je 175€ 
30.4.2017. 

3. Konferencia pre pracovníkov 
s deťmi sa uskutoční 21. – 23.4. 
2017 v Bratislave 

4. Veľký detský letný pobyt sa 
uskutoční 29. 7. - 5. 8. 2017 priamo 
pri Oravskej priehrade v hoteli 
Studnička. 

5. Je na predaj nové CD s piesňami 

Jozefa Gaboviča: „Cesta životom“

http://mcz.cb.sk/


ROZPIS SLUŽIEB 

 
 
Str. 01.03. MY - D. Jurčo 
Štv. 02.03. BH -  M. Zavilla 
Ne.05.03. MH - J. Lukáč  
HZ - M. Zavilla  
Str. 08.03. MY  - J. Grúber 
Štv. 09.03. BH - D. Jurčo  
Ne. 12.03. MH - M. Zavilla  
HZ -/D. Jurčo  
Str. 15.03. MY - P. Škrha   
Štv. 16.03. BH - D. Jurčo  
Ne. 19.03. MH - J. Grúber  
HZ - D. Jurčo VP  
Str. 22.03. MY - D. Jurčo  
Štv. 23. 03. BH - M.Zavilla  
Ne. 26.03. MH -  J.Kozempel  
HZ - S. Jurčo 
Členské zhromaždenie bude o 
13:00 
St. 29.03. MY - D.Jurčo 
Št. 30.03 BH - D.Jurčo  
Staršovstvo - 10.03; o 19,00 hod.  
 
Modlitebná hodina 9:00 
Hlavné zhromaždenie 10:00 
Biblická hodina 18:00 
Skupinka Myjava 18:00 
 
 
 
 
 

KONTAKTY 

 Adresa: 

Družstevná 70, 91601 Stará Turá 

Web: www.cbst.sk 

e-mail: staratura@cb.sk 

Číslo účtu: 
SK9709000000000041694774 

 

 Kazateľ zboru: 

Tel.č.: 0905845924 

e-mail:  

daniel.jurco@cb.sk 

djurco57@gmail.com 

 

 Skupinka Myjava:  

Jana Škrhová 0949860325 

 

 Info list: 

Eliška Blahová 

eliska.belisova@gmail.com 

0905308795 

               3/2017 
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