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Cirkev bratská v starej turej
Družstevná 70, 916 01 Stará Turá
www.cbst.sk, staratura@cb.sk, +421 32 776 3246
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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.- V sobotu 9.3. bude od 9:30 v Leviciach celocirkevná konferencia o službe žien v Cirkvi bratskej.- V nedeľu 17.3. o 10.00 máme návštevu zo švajč.bibl.školy Hasliberg - študentov,Téma: Premena, s programom slova, svedectiev, piesní a hudobných skladieb.Organizuje Prameň na Súši.- V nedeľu 24.3. o 15.00 máme Výročné členské zhromaždenie s voľbou staršovstva.Učasť všetkých členov je dôležitá.- 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: Modlíme sa v marci: - za voľbu prezidenta SR- za voľbu našeho staršovstva Pozvánka:11. konferencia Máme čo zvestovať: Zvestujeme Bibliu ako sväté písmo 28.–30. 3. 2019, Hotel SATEL, PopradPrihlasovanie do 4. marca na www.mcz.cb.sk40 dní s Bibliou  13. marca – 21. apríla 2019, Ž 42 – Ž 81  
	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 22.3.2019
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	Text Field 50: Končí staré a začne nové staršovstvo, ktoré bude treba zvoliť. 1Tim 3,1-7
	Text Field 52: O čom rokovalo staršovstvo dňa 15.2.2019.
	Text Field 53: 1. Prítomní: br. kaz. D.Jurčo, D.Hollý, J.Lukáč, M.Zavilla, J.Grúber, J.Kozempel, S.Jurčo2. Biblický uvod viedol brat kazateľ slovami z ev Matúša 11,25-30.    Paradox o tom, kto začne nasledovať Pána Ježiša, tomu sa ukáže nová dimenzia viery – vziať Jeho veci na seba – jarmo, niesť Krista.3. Čítanie zápisnice z minulého stretnutia. Zápisnica bola prečítaná a schválená.4. Rozpis služieb - stretnutie staršovstva bude 22.3. o 19,00 hod.- Večera Pánova 10.3.- Návšteva z biblickej školy zo Švajčiarska 17.3.- Výročné členské zhromaždenie 24.3. o 15.005. Hospodárske záležitosti – rozprava o poplatkoch za plyn, za telefón,                                               otázka druhého prietokového ohrievača                                            - dôchodok brata kazateľa D.Jurču – od sept.20206. Iné  - Koncert skupiny Timothy 16.6. – J.Kozempel – „systematicky prenikať na námestie“- Koncert Kvapôčiek – otázka ich pohostenia už je vyriešená, sestry, ktoré budú variť, sa dohodnú                                                                                          Zapísal: Samuel JurčoPRED VOĽBOU STARŠOVSTVA 24.3.2019 na Výročnom členskom zhromaždení budeme voliť nové staršovstvo. Máme volebnú komisiu, ktorá vyberie kandidátov do staršovstva. Bol by som rád, keby sa mohli predstaviť kandidáti do staršovstva našeho zboru Cirkvi bratskej v Starej Turej. Ich mená a ich odpovede na položené otázky by ste mali pred sebou. Kladené tázky kandidátom do staršovstva a potom dostaneme ich odpovede:Vek:Rodina:Kedy ste prežili svoje obrátenie (rok):1. Osobné svedectvo, ako si prežil svoje obrátenie/ znovuzrodenie?2. Čo vnímaš ako najdôležitejšie úlohy staršovstva v našom zbore pre nové obdobie?3. Aké sú Tvoje osobné silné a slabé stránky?4. Čo je podľa Teba úlohou zboru CB v Starej Turej pre nové obdobie?
	Text Field 51: Čaká nás kľúčový mesiac marec, voľba prezidenta v SR, voľba staršovstva v našom zbore, ale aj konferencia CB o službe žien v cirkvi. Čo robiť, keď sú také veľké výzvy v jednom mesiaci? Budú mať dosah na ďaľšie roky našeho života. Modlime sa preto k Bohu, aby sme mali odvahu aj múdrosť správne sa orientovať a dobre zvoliť!Budeme mať MS v hokeji a bude sa hrať na Slovensku! Dovoľte urobiť obraz staršovstva s hokejovým tímom. Hokejový tím, ak chce dobrý výsledok, sa drží svojho trenéra, má svojho vodcu s „C“, je to kapitán mužstva. Hokejový tím chce víťaziť, preto má od trénera vždy inú taktiku ku každému zápasu, tzn. hrači nehrajú živelne. Sú obranci, útočnici, každý má svoju úlohu, vzájomne si pomáhajú, nikto nie je lenivý, sú nešťastní, keď prehrajú.Tak aj v my v zbore potrebujeme silný tím, dobré grémium staršovstva. V hokeji ide o to, dostať sa do NHL, o peniaze, slávu. Nám ide o záchranu ľudí okolo nás. Lebo svet okolo nás hynie. Hokejovo povedané našim zborovým trenérom je Pán Ježiš Kristus. Kapitán je kazateľ. Akú taktiku, stratégiu má náš tím? Každý má svoje miesto, svoju charizmu, dar, pritom si treba navzájom pomáhať.  Uvediem 10 základných princípov tímovej práce:1. Princíp vedenia a budovania, 2. Princíp spoločnej cesty, 3. Princíp zodpovednosti, 4. Princíp jednoty (vlastných ambícií), 5. Princíp loajality, 6. Princíp dôvery,7. Princíp vzájomnej podpory a priateľstva, 8. Princíp vzájomnej ochrany, 9. Princíp vzájomnej úcty,10. Princíp pokory.Je dobré z času na čas sa zastaviť, formulovať si svoje ciele - Cirkev bratská v Starej Turej, kto sme, o čo nám ide. Kto ide s nami, kto tu ešte ostal? Má to ešte zmysel?Naše poslanie: Vytvárať živé spoločenstvo, ktoré prežíva pokoj, odpustenie a nádej podľa evanjelia Pána Ježiša Krista,  a prinášať ho ľuďom okolo nás v staroturanskom regióne.Aké sú naše hodnoty: Kristus  - stred našich vzťahov, života a služby,Biblické vyučovanie – v rôznych formách, cestách k poznávaniu  Boha, Priateľská atmosféra, kde je otvorené a misijné spoločenstvo,  Piesne chvál - byť spoločenstvom, kde je Pán uctievaný.Aké sú naše aktivity: Nasledovať – stretávať sa – slúžiť – privádzať. Vždy začína nový cyklus, keď predtým niečo skončilo. Evanjelium Ježiša Krista je vždy novou výzvou, inšpiráciou. nebojíme sa. Ideme s odvahou ďalej.                Daniel Jurčo 
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