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Oznamy

Modlitebné námety Narodeniny

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

Bohoslužba / Nedeľa 10:00 stretnutia Myjava / Streda 18:00
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	Text Field 54: - Na biblických hodinách vo štvrtok otváram knihu Žalmov, 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 - Noc kostolov - 25.5.2018 rámcový program, bližšie informácie budú na plagáte.   16.00 program pre deti - Vlado Špurek   18.00 koncert Jozef Lupták- Modlite sa za konferenciu Cirkvi bratskej v Leviciach, bude voľba Rady cirkvi bratskej.  Náš zbor Cirkvi bratskej v Starej Turej so správcom zboru D. Jurčom zastupujú  delegáti:   D. Hollý a J. Grúber. - V sobotu 12. mája od 9:00 do 16:00 bude Konferencia o rodine: Zdravá rodina. Hostia: Tim a Darcy Kimmel. Miesto: ZUŠ L. Árvaya v Žiline. Odporúčame účasť všetkým manželským párom. Viac informácií: teleos.sk.
	Text Field 56: Johanka Jurčová (3.5.)Viera Lukáčová (7.5.)Marek Medňanský (13.5.) 30Gabriela Machalová (14.5.) Marta Šidlová (18.5.)Darina Lysá (30.5.)Pavel Škrha (31.5.)
	Text Field 55: za chorých, starých: Anna Biesiková, Anna Naďová, Mária Mikulcováza 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 to, aby vlády odhaľovali teroristické útoky pred ich uskutočnenímza 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 50: Čomu sa učíme z udalosti Letníc pre dnešok
	Text Field 52: O čom rokovalo staršovstvo 6.4. a 27.4.2018
	Text Field 53: - Biblický úvod: Viedol brat kazateľ slovami evanjelia Jána 21,1-14. Zbytočná práca dostáva zmysel, pretože Ježiš je s nami.- Prebrali sme rozpis služieb na nasledujúce mesiace. Okrem iného, stretnutia staršovstva budú 27.4. a 8.6. o 19,00 hod.- Výmena okien vo vestibule: Zhodnotili sme, že už nebudeme konať účelové zbierky, ale že zvyšok doplníme zo zborovej rezervy. Padlo niekoľko mien odborníkov na túto oblasť, ktorí by nám mohli poradiť a taktiež aj niekoľko návrhov ku štýlu okien.- Prietokové ohrievače vo WC: Zatiaľ je namontovaný ohrievač len v dámskom WC, ak sa osvedčí,  bude kúpený aj do pánskeho.- Svietidlo na parkovisku: Kvôli kriminálnej činnosti v nočných hodinách bratia namontujú svietidlo na bočnú stranu modlitebne.- Zhodnotenie udalostí v zbore: Zhodnotili sme, že členské zhromaždenie prebehlo v pokojnej atmosfére, okrem drobnej neshody ohľadom príspevku na misiu. Zájazd do Levíc nás tiež povzbudil, až na nevyťaženosť autobusu. Veľkonočné bohoslužby – bolo viac hostí ako inokedy a požehnané vystúpenie spevokolu.- Pozvanie do CB Trenčín: Bratia a sestry nás pozvali ku nim na jesennú slávnosť, kde bude pravdepodobne slúžiť brat kazateľ D. Pastirčák.- Noc kostolov: Vrámci tejto akcie bude v našej modlitebni koncert violončelistu Jozefa Luptáka. Na ďalších aktivitách sa ešte pracuje.- Misia: Na záver sme rozprávali o rôznych možnostiach misie.- Biblický uvod viedol brat kazateľ slovami z knihy Prísloví 3,21-26. Blahoslavený je, kto získal a vie používať múdrosť. Brat kazateľ spomenul aktuálnu udalosť v Čechách, prevezenie ostatkov kardinála Berana.- Hospodárske záležitosti – diskutované boli témy: toalety, okná vo vestibule, jarná brigáda v modlitebni- Príprava na celoslovenskú konferenciu CB – Venovali sme sa téme voľby žien do vedenia CB. Na volebnú kandidátku sa dostala sestra Danelová, na čo negatívne reagovala Rada CB. Po prediskutovaní témy žien v duchovnej službe sa staršovstvo rozhodlo napísať svoje stanovisko ostatným zborom CB a tým podporiť sestry. Venovali sme sa taktiež aj správe brata predsedu Rady. - Brat S Jurčo informoval o prianí niektorých opäť pozvať na Starú Turú evanjelistu Zdeňka Uhlíka. - Brat J. Grúber nás informoval o možnostiach seminárov na školách s tématikou drogy, sex apod., ktoré robilo spoločenstvo Radostné srdce v Partizánskom.- Nasledujúce stretnutie staršovstva bude 15.6. o 19,00 hod.
	Text Field 51: 1. Hľadáme vyváženú bohoslužbu, ktorá sa podobá tej z prvej cirkvi pod vplyvom Svätého Ducha: - na chválach, v piesňach, Sk 2.47, kde sú ľudia radi, - na modlitbe, zatriaslo sa miesto, keď sa modlili, Sk 4.31.- cez kázané Božie Slovo, Sk 2.14n+37-40, sa Duch Svätý dotýka nielen cirkvi ale i ľudí mimo nej.- cez lámanie chleba, Sk 2.42 pri sviatostiach na povzbudenie viery, pozdvihnutie duchovného človeka,- cez divy a zázraky, Peter s Jánom išli do chrámu a mocou Pána Ježiša bol uzdravený človek, Sk 3.1n- cez jazyky a hovorenie, Sk 2.4, prišiel Duch Svätý. Čo my na to? Niektorí hovoria: to pominulo, to bolo len v apoštolskej dobe, v 1. storočí. Teraz už máme kompletnú Bibliu, už ich viac nepotrebujeme. Tak mnohí myslia, tak mnohí i činia, že nepotrebujeme zbožnosť s darom jazykov, lebo už máme všetko, čo potrebujeme.Súhlasím s tým, že máme všetko, čo potrebujeme. Ale nesúhlasím, že by dar jazkov sa už nevyskytoval v cirkvi. Usilujme o osobnú skúsenosť. Nech sa to ovšem deje pod dohľadom Božieho Slova a cirkvi v slušnosti a poriadku, na slávu Božiu.Napr.: 30 minút piesne a chvály, 30 minút modlitby, 30 minút kázanie Božieho Slova, 30 minút sviatosti alebo svedectvo.2. Učíme sa cennej lekcii – nepodceňujme moc Ducha Svätého. Nedávajme Pána Boha do „krabičky či šuplíka“ na nedeľu. Nehovorme Pánu Bohu, čo On môže, čo On nemôže. Nemanipulujme s Ním, On je suverénny, všemocný, On môže všetko, čo si On zaumieni.3. Prvá cirkev mala silný tím vodcov, Sk 2.14. Peter bol medzi 11-timi. Peter sám nemohol všetko robiť a stihnúť. V Sk 6 apoštoli potom delegovali zodpovednosti na 7 diakonov. Túžime po silnom a služobnom tíme vodcov v našom zbore, cirkvi.4. Načasované kázanie v 1. cirkvi. Apoštol Peter využil načasovanú situáciu pre kázanie evanjelia o Pánovi Ježišovi. Bol odvážny, spojil slovo so situáciou. Čo máme robiť, tak sa pýtali. Čo máme robiť my dnes? Tak isto, ako tí prví.Otázky:- Ako veľa chceš zažiť skúsenosť s mocou Ducha Svätého aj Ty dnes, tak ako ešte nikdy predtým? Si ochotný?- Chceš, aby Tvoja cirkev bola pokojná, bez pohnutia, alebo aby Tvoja cirkev bola plnená Duchom Svätým?- Chceš vidieť, aby ľudia sa odovzdávali Pánovi Ježišovi? Ako veľmi chceš, aby sa tak stalo, chceš byť pri tom?Daniel Jurčo                                                                               
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