Oznamy
- 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
- V auguste si pripomíname výročie posviacky modlitebne. S vďačnosťou sa dívame na
všetky Božie milosti, ktoré nám doteraz udelil a udieľa v prítomnosti. Veríme, že Boh bude
s nami i naďalej napriek malému spoločenstvu z posledných rokov. Nádejou sú mladé
rodiny!
- Koncom augusta by mali byť menené okná do vestibulu f. Top-Tn-Okno.
- V zbore CB Levice a taktiež v zbore CB Bratislava hľadajú domovníka.
- Dňa 14.7.2018 sa Cirkev bratská v Náchode rozlúčila na pohrebnej pobožnosti
s Františkom Markom, ktorý bol kazateľom v zboroch v Klatovoch, Náchode, Brne,
Třebíči. S vďačnosťou spomínam na cenné priateľstvo a vzácnu službu v cirkvi!

Modlitebné námety

Narodeniny

za chorých, starých:
Anna Biesiková,
Anna Naďová,
Mária Mikulcová
za pomoc, uzdravenie, povzbudenie
a potešenie od Pána Boha
za prezidenta, za Božie požehnanie
a múdrosť k správe republiky
za parlament, za vládu
za prenasledovaných kresťanov
za tých, ktorí utekajú z domova pred
prenasledovaním
za to, aby Cirkev v Európe utečencom
poslúžila evanjeliom
za to, aby vlády odhaľovali teroristické útoky
pred ich uskutočnením
za oblasti, kde sú vojenské konflikty
za mesto Stará Turá
za všetkých ktorí odišli z Božích ciest,
prosba o Božiu milosť pre nich

Ivana Ozimá (1.8.)
Vlasta Hollá (12.8.)
Ivan Lysý (22.8.)
Daniela Kozempelová (21.8.)
Ján Blaho (23.8.)
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Cirkev bratská
v Starej Turej

Plán služieb / August
Biblická hodina / Štvrtok 18:00

Modlitebná hodina / Nedeľa 9:00

2.8.

Mikuláš Zavilla

5.8.

Ján Lukáč

9.8.

Mikuláš Zavilla

12.8.

Daniel Hollý

16.8.

Daniel Jurčo

19.8.

Daniel Jurčo

23.8.

Daniel Jurčo

26.8.

Ján Blaho

30.8.

Daniel Jurčo

Bohoslužba / Nedeľa 10:00

stretnutia Myjava / Pondelok 18:00

5.8.

Mikuláš Zavilla

6.8.

Jaroslav Grúber

12.8.

Samuel Jurčo

13.8.

Pavel. Škrha

19.8.

Lukáš Nyzio, Večera Pánova

20.8.

Daniel Jurčo

26.8.

Zavilla - Kugler, ŠVM

27.8.

Jaroslav Grúber

Kontakt: Jana Škrhová 0949 860 325

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

Výročie posviacky modlitebne

O čom rokovalo staršovstvo 13.7.2018

Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov! Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach
Hospodina; moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov
a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch, Hospodin zástupov, môj
kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Ž 84,2-5

- Biblický úvod viedol brat kazateľ slovami z listu Filipským 1,21. Kto je pre mňa Ježiš:
Kotva, skala, ochrana, slnko, blaženosť, najväčšie dobro, poklad duše, život môjho života.
Pripomenul nám pieseň "Mne Ježiš je drahší než drahokam".
- Program na ďalší mesiac: Brat kazateľ má dovolenku 1.-15. augusta.
Naš zbor navštívi brat Kugler z misie na Suši, brat Nyzio, vikár CB Ostrava.
(Slúžiť na Myjave a Starej Turej mal aj brat Zd. Uhlík, ale z rodinných sa stretnutia
presúvajú na október.)
- Okná vo vestibule: Prebehla diskusia o kvalite rôznych materiálov a po porade
s odborníkom sme sa rozhodli pre plastové okná. Staršovstvo odsúhlasilo firmu
Top-TN-Okno a do konca jesene by mali byť okná vymenené.
- Informácie: Boli sme informovaní o pastorálnej konferencii CB s témou služby žien,
o finančnej rezerve zboru, o možnostiach vikariátu, o príprave členskej schôdze.

Ježiš na sviatkoch posvätenia chrámu
V Jeruzaleme boli vtedy sviatky posvätenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal
v chráme v Šalamúnovej stĺpovej sieni. Ján 10,22-23
Bol sviatok a panovala slávnostná atmosféra. A do tejto udalosti chanuky, ktorá bola
podľa našeho času v decembri, kedy my máme Vianoce, je zasadené stretnutie Ježiša
so židmi, ktorí ho vyzývajú, aby sa prezentoval, predstavil. Židia majú slávnosť výročia
zasvätenia chrámu. Zhromaždili sa okolo Ježiša, nechcú sa už vyhýbať sporu s Ježišom.
„Povedz nám otvorene, či si Ty Kristus!“ V25. Nedrž nás v napätí.
Ježis vysvetľuje, V25-42: JA SOM SYN BOŽÍ
Ďalej im pripomína vo svojom vysvetlení, V25, čo On už dávnejšie povedal a čo On učil.
Zdôraznil svedectvo: Ja som vám povedal slová, neveríte. Ja konám skutky svojho Otca.
Toto čítame v J 5.17n, 7.14n.
V našom texte Ježiš šiel hlbšie vo svojom vysvetlení. Vysvetľuje židom, prečo nemôžu
pochopiť Jeho slová a prijať Jeho skutky, lebo neboli Jeho ovečkami, V26.
Vierou v Pána Ježiša Krista sa stávame Jeho ovečkami, On je náš Pastier. Veríme,
pretože sme Jeho ovečky. To je tajomstvo, ktorému nerozumieme alebo nevieme ho
vysvetliť. Ale môžeme to prijať, Rim. 11.33-36. Boh pozná svoje ovce, On pozná tie,
ktoré sú Jeho. Ovce poznajú Boží hlas a odpovedajú mu. Ten, kto verí v Ježiša
ako Spasiteľa a Pána, stáva sa členom Božej rodiny. Patrí ku nej každý, kto sme tu?
Prajem Vám to!
Modlitba
Pane Bože, ďakujeme Ti za výročie posviacky našej modlitebne,
za všetko požehnanie, ktoré si dal tým, ktorí boli pred nami
a ktoré dávaš i nám na tomto mieste, kde Teba uctievame.
Zachovaj nám tento Boží dom, aby v ňom rástlo spoločenstvo veriacich.
A keď raz v Tvojom mene odídeme z časnosti na večnosť,
daj nám miesto v nebi, ktoré pre nás chystá Pán Ježiš Kristus.
Daniel Jurčo
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Svedectvo
Dávam znak poklony a úcty Anne Harčarovej z Falkušoviec, členke Zboru CB Michalovce.
Prečo? Lebo vie oceniť slovenskú mučeničku čistoty, ktorú blahorečia katolíci, ktorú však
osobne poznala! Minulý týždeň sme mali možnosť s ňou hovoriť. Je to stará mama
našeho zaťa Daniela Harčára. Pochádza z Vysokej nad Uhom. Kedysi tam chodieval
zo Starej Turej kolportér Tchýr. Sestra Anička nám spomenula z mladosti príbeh
zo svojej dediny o Anne Kolesárovej.
Anna Kolesárová sa narodila 14.7.1928 vo Vysokej nad Uhom. Pochádzala z katolíckej
rodiny Jána a Anny, rodenej Kušnírovej, sama bola tiež zapálenou veriacou.
Na jeseň 1944 sa front priblížil k okresu Michalovce. Obcou Vysoká nad Uhom, ktorá bola
v tej dobe súčasťou Horthyovského Maďarska, prechádzali sovietske jednotky.
22. novembra 1944 sa spolu s rodinou a susedmi v skrývala v pivnici pod kuchyňou ich
domu kvôli prebiehajúcim bojom v okolí. Kvôli panujúcej neistote sa podobne ako mnohé
iné ženy obliekla do čierneho, aby nevzbudzovala pozornosť vojakov. Po tom,
čo do pivnice pri prehľadávaní domu nazrel jeden zo sovietskych vojakov, ju otec poslal
do kuchyne nech vojakovi prinesie jedlo. Dievča však vojaka zaujalo a preto jej prikázal,
aby šla s ním. Keď nechcela, priamo jej povedal, že buď pôjde a vyspí sa s ním, alebo ju
zabije. Keď odmietla, na mieste ju zastrelil. Jej vražda zostala nepotrestaná. Pochovaná
bola nasledujúceho dňa večer, keď ešte v okolí obce prebiehali boje. Anna Kolesárová je
slovenská mučenica čistoty a obeť zločinu spáchaného vojakom Červenej armády počas
druhej svetovej vojny. V súčasnosti prebieha proces Ankinho blahorečenia.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anna_Kolesárová
Sestra Anna Harčarová mi povedala, naša mládež potrebuje takéto vzory čistoty!
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