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Cirkev bratská v starej turej
Družstevná 70, 916 01 Stará Turá
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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.- Pripravuje sa celoslovenský pobyt seniorov v hoteli REMATA pri Handlovej. Termín je od 30.6. do 7.7. Cena za pobyt je 185€. - svadba M. Tomášikovej, AC  a Daniela Benča, CB, 26.4. o 14:00 v našej modlitebni.   - V našom zbore bude zájazd z CB Bratislavy, 6.-7.4.2019 Kvapôčky. Ich program:sobota 6.4. 15.00 hudobný workshop spolu s detským spevokolom "Lastovičky"                              a všetkými deťmi zo Starej Turej, ...                   17.00 "Hra po meste" - Kvapôčky a Lastovičkynedeľa 7.4. 10.00 - Bohoslužba - Kvapôčky
	Text Field 56: POZVÁNKAMestská knižnica Kristíny Royovej v Starej Turej pozýva na besedu s autorom poézie o Podjavorinskom krajiHlaveň vytrhnutá z ohňaSamuel Jurčo2. apríla 2019 o 17. hod V priestoroch Mestskej knižnice, DK Javorina  
	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 12.4.2019
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	Text Field 2: Daniel Jurčo
	Text Field 37: Kvapôčky, CB Bratislava
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	Text Field 41: Daniel Jurčo, Veľký Piatok 
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	Text Field 50: Umývanie nôh, Ján 13, 1-17.Pokúsme sa podobať Ježišovi.
	Text Field 52: O čom rokovalo staršovstvo dňa 22.3.2019
	Text Field 53: 1. Prítomní:   br. kaz. D. Jurčo, J. Lukáč, M. Zavilla, S. Jurčo, J.Kozempel.Ospravedlnený:  D. Hollý, J. Grúber2. Biblický úvod viedol brat kazateľ, 1Samuelova 7,1-4.   Nadpis odseku je „Pokánie Izraela“. „Izraelu sa cnelo po Hospodinovi.“  Aj my máme túžbu po rozvlažení.   3. Rozpis služieb – návrh stretnutia staršovstva bude 12.4. o 19,00 hod.     - Kvapôčky – nedeľa 7.4.     - Večera Pánova 21.4. o 10.00     - Veľký Piatok 19.4. o 10.004. Hospodárske záležitosti: - príspevky do Rady v dobrovoľnej, voliteľnej časti sme podporili fond Levita a fond Nové zbory.5. Príprava na výročné čl. zhromaždenie – prebehne voľba staršovstva,         voľba delegátov na konferenciu 10.-11.5.,       - bude sa preberať aj Vizitačná správa.6. Konferencia o službe žien – brat kazateľ nás oboznámil s dianím na konferencii.       - diskutovali sme, či by sme mohli ešte nejak prispieť do tejto diskusie.Zapísal: Samuel Jurčo OZNAMYVýročné členské zhromaždenie 24.3.2019 zvolilo týchto bratov do staršovstva:Ján Blaho, Daniel Hollý, Samuel Jurčo, Ján Kozempel. Po 15.5.2019 zloží svoj sľub novozvolené staršovstvo na obdobie štyroch rokov.40 dní s Bibliou - 13. marca – 21. apríla 2019, Ž 42 – Ž 81.  PozvánkaV modlitebni Ecav budú - ProChrist evanjelizačné večery - videoprojekcie prenášané z Lipt. Hrádku v dňoch 3,4,5. apríl vždy o 18.00.
	Text Field 51: Bolo to pred zradou, pred ukrižovaním, ked prišla hodina Pánova. Pokúšame sa  vžiť do situácie. Ľudia vtedy nosili sandále, chodili pešo, všade veľa prachu. Bol všeobecný zvyk, že pri vstupe do domu sa umývali nohy. Pán poslal učeníkov všetko pripraviť. Ale chýbal tu sluha, otrok, ktorý by sa postaral o ich nohy. Keďže nikoho nebolo, hľadal sa dobrovoľník. Nenašiel sa. Kto to urobí? Mnohí sa točia okolo seba, nemôžeme predsa robiť ponižujúce manuálne práce! To je však omyl. Učeníci sa domnievali, že splnili všetko na prípravu, čo im Pán kázal pripraviť. Ale nebolo človeka, kto by sa postaral o ich nohy.1. Čo urobil Pán Ježiš Kristus? Pán sám vykonal službu otroka. Tým dal učeníkom príklad. Tým Pán naplňuje potreby človeka, dal ľuďom praktickú službu lásky. Vstal, opustil pohodlie. Tzn. byť služobník znamená ísť ako prvý bez vyzvania. Odložil si vrchné rúcho. Ísť do služby druhým, tzn. všetko odložiť. Každý služobník sa musí učiť sebazapieraniu. Obliekol si zásteru, nalial vodu do umývadla. Tzn. urobil všetky prípravy pre danú službu. Začal umývať nohy učeníkom. Keď umyl nohy učeníkom, znovu sa obliekol, sadol si. Povedal: viete, čo som vám urobil?Je to výraz lásky a starostlivosti o teba, tak to Pán vyjadril. Apoštol Peter myslí, že má lepšiu myšlienku, nechce Pánovi dovoliť umývať jeho nohy. Najprv nechcel, potom chcel kúpeľ. - Príklad: Bol raz jeden chlapec, ktorý bol neposlušný, vždy všetko odkladal na neskôr, nechcel si upratovať svoju izbu, hundral pritom. Keď vyrástol a skončil školu, odišiel na vojenskú službu. Keď dostal „opušťák“, prišiel domov, otec sa ho pýta: Čo si sa tam už naučil? Syn hovorí: Viem, čo znamená vykonať rozkaz TERAZ HNEĎ. Pri vojsku sa nad rozkazom nediskutuje a neodkladá sa jeho vykonanie. Ale vykonať hneď, tu a teraz.- Peter sa naučil poslúchať Pána. Apoštol Ján hovorí, Pán ich miloval až do konca.  Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil život za svojich priateľov.2. Čo učil Pán Ježiš Kristus? Pán sa pýta: rozumiete, čo som vám urobil? Je tragédia, keď človek, ktorý zažil skúsenosť s Pánom Ježišom, zažil Jeho lásku, zažil Jeho milosť, ale nikdy to nevedel ďalej aplikovať do služby iným! Sú Božie hlbiny a Jeho tajomstvá, ktoré nájdeme len v procese služby iným. To je paradox. Ten, kto stratí svoj život v službe iným, keď sa rozdáva, ten nachádza naplnenie zmyslu života a nasledovania Krista.- Príklad: Jeden bohatý človek pricestoval do nemocnice v juhovýchodnej Ázie. Videl tam mladú veriacu sestričku, ako umýva starých, pod sebou pošpinených ľudí. Povedal sestričke: Neurobil by som to ani za milión dolárov! Veriaca sestrička mu odpovie: Ani ja by som to nerobila za milión dolárov!  Ale je to láska Pána Ježiša Krista vyliata v mojom srdci, ktorá dokáže umyť druhých, ktorá ma uschopňuje robiť ťažké nepríjemné veci!- Každý z nás moc a vplyv, silu vykonať niečo obyčajné a pritom nezvyčajné.  Slúžme, teraz, tu, keď je vhodný čas, máme priestor a príležitosť.Pokúsme sa podobať Ježišovi, buďme ako On, veď nechal príklad,1Pt 1,21.   Daniel Jurčo
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