Oznamy

Cirkev bratská
v Starej Turej

- 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
- Pripravuje sa celoslovenský pobyt seniorov v hoteli REMATA pri Handlovej. Termín je
od 30.6. do 7.7. Cena za pobyt je 185€.

Plán služieb / Jún 2019
Biblická hodina / Štvrtok 18:00

Modlitebná hodina / Nedeľa 9:00

6.6.

Mikuláš Zavilla

2.6.

Ján Blaho

13.6.

Samuel Jurčo

9.6.

Daniel Hollý

20.6.

Daniel Jurčo

16.6.

Ján Lukáč

za chorých, starých:
Anna Naďová, Mária Mikulcová
za pomoc, uzdravenie, povzbudenie a
potešenie od Pána Boha:

27.6.

Daniel Jurčo

23.6.

Pavel Škrha

30.6.

Ján Kozempel

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 mesto Stará Turá
za všetkých ktorí odišli z Božích ciest a
prosba o Božiu milosť pre nich

Bohoslužba / Nedeľa 10:00

stretnutia Myjava / Pondelok 18:00

2.6.

Mikuláš Zavilla

3.6.

Jaroslav Grúber

9.6.

Samuel Jurčo

10.6.

Pavel Škrha

16.6.

Daniel Jurčo, Večera Pánova

17.6.

Daniel Jurčo

23.6.

Daniel Jurčo

24.6.

Jaroslav Grúber

30.6.

Daniel Jurčo

Modlitebné námety

za stretnutie staršovstva 21.6.2019

Cirkev bratská v Starej Turej

Poznámky

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

Sviatok Petra a Pavla, 29. júna.

O čom rokovalo staršovstvo dňa 3.5.2019.

V 1. cirkvi vynikali 2 postavy, ktoré viedli cirkev: Peter a Pavol. Božie Slovo pripomína
Jeremiášom rybárov a poľovníkov, ktorých Pán Boh posiela proti svojmu nevernému ľudu.
Pohanské národy sú nástrojom v Božej ruke, Hospodin ich používa, aby potrestal svoj ľud,
lebo sa odvrátil od svojho Boha a obrátil sa k modlám. Jeremiáš 16.16-21.
Ezechiel 12.13 hovorí, „Hospodin rozprestiera svoju sieť, aby bol chytený ľud, dovediem
ho do Babylona.“ Ámos 4.2 hovorí, „prídu dni, že vás odnesú na hákoch, vaše potomstvo
na udiciach.“ Pán Boh trestá svoj ľud, lebo jeho ľud bol neverný modloslužbou.
Život a práca Petra a Pavla nám pripomínajú použité výrazy.
- Peter bol rybár, Pán Ježiš ho povolal od sietí. Potom mu Pán povedal: Budeš loviť ľudí,
Lk 5.10. Tzn. Peter bude získavať ľudí pre Krista. Po Letničnej kázni chytil 3 000 ľudí
do siete.
- Pavol bol lovec, poľovník na ľudí, Saul z Tarzu dychtil po kresťanoch, SK 9.1,
chcel ich zavraždiť. Vyhľadával ich, naháňal, stopoval, viazal, ako lovec svoju korisť.
Ale po obrátení sa mu podarilo uloviť Timotea v Lystre, Lýdiu a žalárnika vo Filipis.
Koľko sa nachodil po horách, moriach, mestách, koľko si vytrpel, koľkých „lovcov“ priučil
ku tejto požehnanej práci. Bol to lov v Božej sile pre Krista, v tieni modiel.
Svet spoznal evanjelium cez lovca a rybára. Pritom obaja apoštoli museli znášať utrpenie.
Na mape miest sa množili mená nových zborov, kde sa dalo napísať: Tu modiel niet.
Každé také miesto bolo Božím divom.
Dnes keď niekto berie to kresťanské rybárske, poľovnícke poverenie vážne,
nemá to ľahké. To sa vzťahuje nielen na kazateľov, služobníkov slova,
ale i na všetkých rozhodných kresťanov.
V našom čase máme byť ľuďmi, kresťanmi, ktorí rozsievajú semeno Božieho Slova,
evanjelia. Existuje veľa ľudí bez Krista, bez spasenia:
- veľa duší ešte Pánom neoslovených,
- veľa rýb vo vodách tohoto sveta,
- veľa ovečiek a holubičiek v skalných rozsadlinách,
- veľa obilia, zrejúceho na poliach sveta.
Podľa Nového zákona máme byť týmito rozsievačmi, žencami, rybármi a lovcami.
Pane, nech ovocie našeho života sú ľudia, ktorých sme získali pre Božie kráľovstvo.
Pane, odpusť nám, že robíme tak málo!
Pane, ďakujeme za všetkých Tvojich verných, ktorí nám poslúžili a Teba oslávili.
Pridaj nám viery, lásky a ochoty k obeti. Amen.

Biblický úvod viedol brat kazateľ, Žalm 119,96, podľa prekladu Roháčka
- Matúš 25,21
- niektorí ľudia neradi prijímajú zmeny
- žijeme v rôznych obdobiach života – staršovstvu končí jedno obdobie

Cirkev bratská v Starej Turej

Rozpis služieb - na nasledujúci mesiac – jún
- brat kazateľ čerpá dovolenku prvé dva júnové týždne
- 19. máj - Večera Pánova, sľub nového staršovstva, spoločný obed
(spoločné piesne – rôzne generácie)
Hospodárske záležitosti:
- teplá voda, poplatok za svatbu
- Pozemok vedľa modlitebne –návrh preveriť jeho kúpu, keďže je už v štátnom
vlastníctve.
Bratia oponujú, nepokaziť si vzťahy so susedmi.
Príprava na konferenciu – prebehla diskusia o predsedníckej a tajomníckej správe
Rozhovor nad uplynulým obdobím v staršovstve
- odkaz pre budúce staršovstvo: Prehlbovať vzťah k Písmu
- niektorým bratom chýbalo vedenie od kazateľov v pastierskej službe staršovstva
- niektorí bratia slúžili v staršovstve viac období, prežili so zborom rôzne obdobia.
Radia nevkladať nádeje do ľudí, ale do dlhodobých vzťahov, vďaka čomu zbor prežil.
Nedávať si duchovné ciele, ale mať hlavne základnú ľudskosť, pozdraviť,
pomôcť, apod.
- Niekedy sme mali nulovú podporu od vedenia cirkvi, ale napriek tomu nás
Pán Boh podržal.
- vďačnosť, že aj keď máme snahu, nemusí to byť v našich rukách.
Udržali sme modlitebnú hodinu, zhromaždenia, finančne sa držíme.
- nemáme nádej, ale „vzkriesenie čakáme“. Bojujeme a držíme vlajku evanjelia.
- potrebujeme použitie duch. darov, modliť sa, aby Boh dal prielom.
Aktualita
V nedeľu 16.6. o 16.00 hod bude v spolupráci s našim zborom v našom meste
vystupovať hudobná skupina TIMOTHY so svojim hudobným, evanjelizačným
programom na námestí. Usporiadateľ akcie je náš zbor.
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