
Cirkev bratská 
v starej turej

Cirkev bratská v starej turej
Družstevná 70, 916 01 Stará Turá
www.cbst.sk, staratura@cb.sk, +421 32 776 3246
bankové spojenie: SK9709000000000041694774

Kazateľ zboru
Daniel Jurčo
daniel.jurco@cb.sk
+421 905 845 924

Plán služieb / 

kontakt: Jana Škrhová 0949 860 325

Oznamy

Modlitebné námety Narodeniny

biblická hodina / Štvrtok 18:00 Modlitebná hodina / Nedeľa 9:00

Bohoslužba / Nedeľa 10:00 stretnutia Myjava / Streda 18:00

Cirkev bratská v starej turej
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	Text Field 54: - Na biblických hodinách vo štvrtok otváram knihu Źamov, v nedeľu evanjelium Marka.- Pokiaľ ste chorí, alebo sa nachádzate v zložitom období a chcete, aby sme sa za vás  modlili, dajte to vedieť kazateľovi Danielovi Jurčovi. Ďakujem.- Ak uvažujete o krste alebo o vstupe do cirkvi, chcete sa o tom rozprávať,    môžete kontaktovať kazateľa Daniela Jurču.- Program Aliančných modltebných stretnutí na Starej Turej:AMT 2018               Štvrtok 11.1    Piatok 12.1       Sobota 13.1   Nedeľa 14.1Miesto a vedenie    18.00 ECAV   18.00 CB          18.00 ECAV   18.00 CBSlužba Slovom       CB Jurčo        ECAV Vařák      AC Moyzes     CCE Kulík - Javorník
	Text Field 56: Naďová Anna (1.1.)Eliášová Vlasta (2.1.) Vlčková Oľga (2.1.)Jurčo Daniel (5.1.)Feríková Anna (7.1.) Durcová Elena (15.1.)Hollý Ivan (15.1.)Zavillová Anna (28.1.) Hollá Marianna (29.1.)
	Text Field 55: za chorých, starých: Emília Rojková, Anna Biesiková, Anna Naďováza pomoc, uzdravenie, povzbudenie a potešenie od Pána Bohaza prezidenta, za Božie požehnanie a múdrosť k správe republikyza parlament, za vláduza prenasledovaných kresťanovza tých, ktorí utekajú z domova pred prenasledovanímza to, aby Cirkev v Európe utečencom poslúžila evanjeliomza oblasti, kde sú vojenské konfliktyza mesto Stará Turáza všetkých ktorí odišli z Božích ciest,prosba o Božiu milosť pre nich
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	Text Field 37: Daniel Jurčo, Večera Pánova
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	Text Field 4: nie je - Al. modl. týždeň
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	Text Field 24: 
	Text Field 48: 
	Text Field 50: Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života, Zj 21, 6.
	Text Field 52: O čom rokovalo staršovstvo dňa 15. 12.2017
	Text Field 53: Prítomní: Hollý, Grúber, Zavilla, Lukáč, Jurčo st., Jurčo ml., Kozempel.D. Jurčo – úvod: Ev. sv. Lukáša 1, 26-38Mária – bezvýhradná služba s prostriedkami ktoré mala, stačila ochota a pripravenosť. Prejednávané body:  Prečítaný zápis z 19.11.2017  SchválenýÚloha svetlo – pretrváva, budúce staršovstvo 19.1.2018 o 19.007.-14.1. Modlitebný aliančný týždeň – program bude upresnený, 15.1.-21.1. Ekumenický týždeň  Ekonomické záležitosti:Balíčky – Blahovci, Doplatok za plyn 1300 € - elektrický radiátor miesto plynu.Vrátiť záves do malej sály – tepelné straty – po novom roku sa budeme stretať v malej sále. Účelová zbierka vo februári – treba ohlásiť. Koledovanie – zbierka potravín pre konkrétnych ľudí do 22.12.: OZ Žabka, ECAV, Rím-Kat, posl. p. Bublavá... Zaniesť balíčky k evanjelikom – oznámiť v nedeľu 17.12. (detská slávnosť) Vizitácia – v priebehu 2018 - berieme na vedomie, ale mohli dať vedieť vopred.Vízie a hodnoty zboru: Diskusia bude pokračovať priebežne na staršovstvách. Kde sme – kam smerujeme, aké sú naše ciele, hodnoty...Praktické – kaviareň, malá sála – prostriedky ktoré môžu byť nápomocné, kľúčové sú ale vzťahy. Všetko má svoj čas. Vytrvať v časoch siatia, aj keď zožne niekto iný.Zapísal: KozempelZborové heslá na rok 2018ZborMilosrdenstvo a vernosť nech ťa neopustia, Prísl 3, 3StaršovstvoBojuj dobrý boj viery, 1Tim, 6,12SpevokolTí však, čo ho milujú, budú ako slnko pri východe vo svojej sile, Sdc 5,31BesiedkaBlažený človek, čo našiel múdrosť, Prísl 3, 13MyjavaNeboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem. Iz 41,10
	Text Field 51: 1. Prorok Izaiáš dal pozvanie všetkým smädným. Iz 55.1 – zasľúbenie vody zadarmo. V Rim 3.24 ap. Pavol hovorí o Bohu milosti, ktorý dáva k životu aj vodu.Prameň vody živej je Pán Ježiš Kristus – J 7.37, 4.10+14, Zj 7.17.Pán Boh je darca. Ak niekto odmieta Boha, tak je to jeho vec. Inak povedané: ak pre niekoho Pán Ježiš Kristus sa nestal ešte prameň živej vody, to nie je Božia chyba. Boh ponúka, človek odmieta. No sú takí, ktorí ešte stále čakajú na Božiu ponuku!2.Toto slovo Zj 21,6 je akýmsi sľubom. Aj Ježiš má sľub o vode J 4,14 Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Je aj iné podobné slovo, J 7,37-38  Ak je niekto smädný, nech prídeku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra.Každý, kto má smäd po živote, má pozvánku, nech sem príde k Pánovi Ježišovi,  Boh chce, aby sme z tohto prameňa čerpali. Toto je dar, to sa nedá kúpiť, je zadarmo! Máme mnohí často duchovný smäd, nechceme si to priznať.3. Izajáš a Ján majú spoločný dôraz, zadarmo. Iz 55,1 Poďte všetci smädní k vode! Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte! Kupujte a jedzte, poďte a kupujte, kupujte zadarmo bez platenia víno aj mlieko.Zj 22,17 Kto je smädný, nech príde; kto chce, nech si zadarmo naberie živej vody. Boh nekšeftuje s vodou. Boh nemá reklamné triky a ťahy obchodu, len aby vytiahol ešte viac peňazí od zákazníka.Boh však dáva z iných pohnútok, z ohľadu na človeka v núdzi a biede. Jeho dary sa nedajú kúpiť, u Boha neplatia peniaze.Za to, čo Boh ponúka, sa neplatí peniazmi, ale len dôverou!4. Pane Bože, vieme, že voda, ktorú nám ponúkaš, je živá, oživujúca, vážime si to, že nám ju dávaš zadarmo.Pane Bože, ďakujeme, že nám otváraš cestu k Tebe, a chceš nám dať piť, veď Ty sám poznáš náš smäd.Pane, požehnaj nám začiatok roku 2018. Pane, my očakávame na Teba!Pane, daruj nám silu, zdravie, odvahu konať a žiť Tvoju vôľu!Pane, pomôž nám odolať zlému. Pane, otvor naše oči a uši pre Tvoje Slovo, sväté Písma.Pane, daruj nám múdrosť pre život v novom roku. Pane, veď nás Duchom svätým po celý rok 2018. AmenDaniel Jurčo
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