
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 Poznámky

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

Bohoslužba / Nedeľa 10:00 stretnutia Myjava / Pondelok 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.- Únia DM pripravuje Celocirkevný tábor pre deti od 6 do 12 rokov. Čas: od 28.7. do 4.8. Miesto: hotel Lomnistá, Jasenie. Cena 110€. Registrácia: http://bit.do/ePfHC do 15.5.- Pripravuje sa celoslovenský pobyt seniorov v hoteli REMATA pri Handlovej. Termín je od 30.6. do 7.7. Cena za pobyt je 185€.
	Text Field 56: 
	Text Field 55: za chorých, starých: Anna Naďová, Mária Mikulcováza pomoc, uzdravenie, povzbudenie a potešenie od Pána Boha:  za 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 uskutočnením za mesto Stará Turáza všetkých ktorí odišli z Božích ciest a prosba o Božiu milosť pre nich za stretnutie staršovstva 3.5.2019
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	Text Field 2: Daniel Jurčo
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	Text Field 41: Daniel Jurčo, Večera Pánova
	Text Field 21: Ján Lukáč
	Text Field 42: Pavel Škrha
	Text Field 8: Daniel Jurčo
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	Text Field 50: Potrebujeme Spasiteľa, aby nás zachránil spod nadvlády diabla. 
	Text Field 52: O čom rokovalo staršovstvo 12.4.2019
	Text Field 53: 1. Prítomní: br. kaz. D. Jurčo, J. Lukáč, M. Zavilla, S. Jurčo, J.Kozempel, J. Grúber    Ospravedlnený:  D. Hollý 2. Biblický úvod viedol brat kazateľ, Ján 11,1-45 – Lazar: Kto dôveruje Bohu,     nebude zahanbený. Plakať s plačúcimi – Ježiš dáva priestor emóciam.    Boží čas je iný ako náš. 3. Čítanie zápisnice z minulého staršovstva – zápis bol prečítaný a schválený.4. Rozpis služieb – návrh stretnutia staršovstva bude 3.5. o 19,00 hod                             - Večera Pánova 19.5. o 10.00     5. Hospodárske záležitosti: - poďakovanie br. Lukáčovi za montáž                                              a inštaláciu prietokového ohrievača.        6. Členské zhromaždenie – zhodnotenie       - br. kazateľ sa ospravedlnil za svoju negatívnu reakciu          v diskusii na čl. zhrom.       - br. kaz. spomenul, že na zboroch býva niekedy          „volený moderátor“ čl. zhromaždenia.7. Kvapôčky – zhodnotenie – veľmi pozitívneZapísal. Samuel Jurčo AKTUALITY- V piatok a sobotu dňa 10.-11.5. bude v Zbore CB Prešov  konferencia zborov CB v SR. V piatok 10.5. bude o 19:00 spoločná bohoslužba s Večerou Pánovou, na ktorej budú ordinovaní 2 noví kazatelia a nová Rada CB bude skladať sľub.Náš zbor zastupujú zvolení delegáti Ivan Durec, Elena Durcová a správca zboru. - V nedeľu 19.5.2019 zloží svoj sľub novozvolené staršovstvo na obdobie štyroch rokov.Noví bratia starší: Ján Blaho, Daniel Hollý, Ján Kozempel, Samuel Jurčo.
	Text Field 51: Služba Pána Ježiša má 3 hlavné prvky: dobrá zvesť, uzdravovanie, oslobodzovanie.- Prečo prišiel Pán Ježiš Kristus – zmariť úklady satana, 1J 3.8. Príchodom Ježiša sa priblížilo Božie kráľovstvo. Keď Pán prišiel, začína sa rúcať satanova ríša. Pán Ježiš identifkuje seba ako exorcistu, Lk 4.18-19: oslobodiť zajatých a prepustiť väzňov.- Ježišovo poslanie kázať – vyučovať, uzdravovať, oslobodzovať, to je dnes také aktuálne, ako bolo vždy. Je tu výzva, aby sme sa opäť pozreli na Ježiša, na Jeho službu priamo. Aké je dnešné kresťanstvo. Čo sme z neho spravili?1. cirkev pokračovala v poslaní Pána Ježiša.No ešte mnohí čakajú na ohlasovanie Dobrej zvesti, a oslobodenie Božou mocou! Misionári a kresťania sú povolaní ku vyučovaniu ľudí, aby sa nebáli temného sveta! Mať dar rozlíšenia, 1Kor 12.10 – ten dáva Ducha Svätého, ako On uzná za vhodné.- Dnes neveríme v anjelov, v démonov zvlášť v Európe a v USA. Ignorujeme duchovný svet. Panuje dnes dojem a pocit, že náš svet je mimo kontrolu, že ho nikto neriadi.Je mnoho skeptikov, ktorí sú presvedčení, že nie je možné vyhnať démonov.- Cirkev dnes nereaguje, cirkev nemá vieru v nadprirodzeno. To bolo normálne v staroveku. Naše západné presvedčenie neberie do úvahy možnosť uzdravenia, oslobodenia na základe modlitby. Náš moderný či postmoderný vedecký vzor nemá miesto pre uzdravenie, nielen telesné ale i duchovné. Cirkvi chýba viera v modlitbu za uzdravenie, oslobodenie.- Väčšina z nás kazateľov sme neboli vyškolení na vyháňanie zlých duchov.Vieme tak málo o duchovnom boji, včítane mňa osobne. Takže toto je aj osobná výzva! Lebo vidíme, že niet ľuďom pomoci na psychiatrii, ale ani v cirkvi.Máme pieseň v KS o kazateľoch, ktorí majú málo moci vyhnať démonov, č. 166, V4:Málo moci majú kazatelia, hoci kážu mnoho zbožných slov, v Tvojom mene snažne prikazujú, velia, nemôžu však vyhnať démonov. - Vynášame smeti z domu do smetiaka – kontajnera. V piatok ráno u nás chodia smetiari.Potrebujeme ľudí v našich mestách, ktorí venujú svoj pracovný čas špinavej práci pri odvoze smetí. V duchovnom živote je to podobne s oslobodzovaním. Niekto to musí robiť. Myslím si, že v dnešnej dobe sa cirkev dostala do ťažkostí, lebo prevládajú démonské sily. Už dlho nik nevyniesol smeti tam, kam patria. Zanedbávame vynášanie smeti zo svojho vnútra.- Potrebujeme Spasiteľa, aby nás zachránil spod nadvlády diabla. Sk 10.38.Daniel Jurčo
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