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, ozvite sa kazateľovi, bratom starším.
Ak ste osamelí, chorí, nevládni a potrebujete modlitby, pozornosť, návštevu,
ak o niekom viete, alebo sa to týka priamo Vás, 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.
- Blahoželáme všetkým absolventom škôl, ktorí ukončili svoje štúdia za radosť
a vďačnosť za Božiu pomoc. Vieme o niektorých, avšak nemáme istotu, či vieme
o všetkých, kto a kde študoval a doštudoval. Dajte vedieť kazateľovi Danielovi Jurčovi.

Modlitebné námety

Poznámky

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

5. júl je štátny sviatok SR
na počesť Cyrila a Metoda.
Čo urobili:
- Založili učilište pre kňazov,
- preložili do staroslovienčiny
biblické texty,
- založili hlaholiku,
- priniesli symbol byzanstkého
dvojkríža, ktorý máme
v štátnom znaku SR.

za prezidentku, 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
za stretnutie staršovstva 12.7.2019
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Cirkev bratská
v Starej Turej

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

Modlitebná hodina / Nedeľa 9:00

4.7.

Daniel Jurčo

7.7.

Daniel Hollý

11.7.

Daniel Jurčo

14.7.

Ján Kozempel

18.7.

Samuel Jurčo

21.7.

Daniel Hollý

25.7.

Daniel Jurčo

28.7.

Ján Lysý

Bohoslužba / Nedeľa 10:00

stretnutia Myjava / Pondelok 18:00

7.7.

Samuel Jurčo

1.7.

Daniel Jurčo

14.7.

Daniel Jurčo, Večera Pánova

8.7.

Jaroslav Grúber

21.7.

Peter Ferík

15.7.

Jaroslav Grúber

28.7.

Mikuláš Zavilla

22.7.

Pavel Škrha

29.7.

Daniel Jurčo

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

Odpočiňme trochu, povie Ježiš, Mk 6,31.

O čom rokovalo staršovstvo dňa 21.6.2019.

Odpočiňme trochu, sám Pán Ježiš vedie učeníkov k odpočinku. Mk 6,31. Učeníci prišli k
Ježišovi a všetko mu rozprávali. Boli s ním v takom vzťahu, že mu mohli povedať všetky
udalosti z ciest, dobré i zlé veci z misie. Pán videl, akí sú unavení, vie že misia ich unavila,
preto si musia odpočinúť.

- Biblický úvod viedol brat kazateľ slovami z proroka Zachariáša 1,1 a Žalmu 33,15. Boh
nás neustále formuje, ako hrnčiar hlinu a stále tvorí niečo nové.
- Ustanovenie nového staršovstva: Za podpredsedu bol zvolený brat Ján Kozempel a za
hospodára brat Ján Blaho, zapisovateľom bude brat Samuel Jurčo.
Vo funkcii pokladníka bude pokračovať brat Ján Lukáč.
Tento rok budeme nútení riešiť aj zborové účtovníctvo, keďže sestra, ktorá sa tomu
venovala, sa sťahuje preč.

Chodili sme ako deti k starým rodičom na prázdniny do južných Čiech aj na Liptov.
Môj starý otec bol učiteľ z Jindřichovho Hradca, cez prázdniny mal vždy ráno otázku,
čo dnes podnikneme? Ostali krásne spomienky z detstva na Jindř. Hradec a na Dovalovo.
Dědeček Kolman ráno zanôtil: Ó náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme,
dejž, ať se bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. To bola ranná modlitba
podľa Jana Karafiáta, Broučci.
Dovoľte niekoľko myšlienok - máme prázdniny, dovolenku.
Neseďme doma pri TV, PC, poďme von – hýbme sa.
Ak je možné a je pekné počasie, poďme k vode – na kúpalisko, bazén, rybník, jazero.
S deťmi sa treba hrať, aj vyblázniť, keď nie je vonku pekne, tak do krytého bazénu.
Keď je už večer a máte možnosť byť na záhrade, opekajte špekáčky! Deti vám to
nezabudnú! Okrem toho, ak máte menšiu či väčšiu záhradu a je viac detí, zahrajte si
loptové hry.
Vymyslite rôzne súťaže. Spomínam na svojho otca, ako urobil súťaž v rúbaní dreva pre
malých chlapcov. Každý dostal sekeru, svoj peň a rúbali ostošesť. Môj otec bol rád, že mu
chlapci porúbali konáre –haluzinu. Dodnes sa na to v rodine spomína na „túto súťaž“.
Vytiahnite svoje bicykle, buďte so svojimi deťmi, jednoducho byť spolu!
Poďme s deťmi do lesa na huby, na čučoriedky. Učme deti vzťahu k prírode v čase
počítačov, tabletov. Keď deti uvidia veľké mravenisko, zajace, srnky. Postrašíte ich
aj slovenským medveďom?
Niektorí odvážnejší rodičia resp. starí rodičia berú deti a vnúčatá na dlhšie turistické
výlety. To si deti budú neskôr pamätať. Nezabúdajme však na to, že deti, sú aj unavené,
často vás odmietnu, ale vás milujú, majú svoje pocity, ale aj vynikajúcu tvorivosť, tú treba
podporovať. Treba sa s nimi hrať rôzne kreatívne hry. Oni vždy vládzu, my starší už nie.
Okrem toho keď ste v koncoch, na Slovensku, sa stále niečo deje, je veľa rôznych akcií, je
tu napr. ZOO. Je veľa podujatí vo vašom okolí, kam sa môžeme vybrať.
Ale nezabudnime počas prázdnin na jedno podstatné, že to nemajú byť prázdne dni
bez Pána Boha, bez cirkvi! Skúsme vytiahnuť Božie pravdy, staré piesne našim vnukom.
Čakajú na to. Radi budú na to po rokoch spomínať.
Daniel Jurčo
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Viedli sme diskusiu o konflikte záujmov v staršovstve.
- Hospodárske veci: V zborovej kuchyni prestal fungovať bojler.
Opadané dlaždice pred modlitebňou.
Vyrovnanie plochy pred vstupom do modlitebne.
Zoznámenie nového hospodára so službou.
Kríky pred modlitebňou.
- Koncert Timothy: Hodnotíme pozitívne ako vydarenú „pouličnú“ evanjelizáciu.
- Iné: Seminár o duchovnej revitalizácii zborov v Leviciach.
Stretnutie kazateľov v septembri.
Nedeľný obed s piesňami – dobrá akcia, chceli by sme ju zopakovať.
Spoločné stretnutie s trenčianskym zborom s pozvaným hosťom.
- Mlčanlivosť starších pred ich manželkami: Stojíme pred otázkou, do akej miery
informovať svoje „polovičky“ o poradách staršovstva. Môže ísť napr. o ich ochranu pred
psychickou záťažou, bremenom, alebo o veľkú dôvernosť niektorých informácií.
1. PRIPOMIENKA V JÚLI - Pripomienka na M.Jana Husa - 6.7.1415.
Cirkev bratská sa hlási k Janovi Husovi, považuje ho za predchodcu protestantov.
Dnes je 604 rokov od smrti Jana Husa. Jan Hus povedal:
"HLEDEJ pravdu, SLYŠ pravdu, UČ SE pravdě, MILUJ pravdu,
PRAV pravdu, DRŽ pravdu, BRAŇ pravdu, až do smrti! "
6. júla 1415 bol upálený, pretože odmietol odvolať svoje presvedčenie
a verne pri ňom zotrval až do konca.
2. PRIPOMIENKA V JÚLI - Pripomienka na Cyrila a Metoda - v roku 863 prišli na Vekú
Moravu zo Solúnu, Tesaloník s kresťanským misijným poslaním.
Cyril a Metod priniesli na Veľkú Moravu Písmo sväté v zrozumiteľnej reči, preložili ho.
Cyril a Metod mali svoje nasadenie vo svojej misijnej práci na Veľkej Morave.
V roku 868 pápež Hadrián II. povolil staroslovienčinu ako štvrtý liturgický jazyk západnej
cirkvi popri latinčine, gréčtine a hebrejčine. To bolo niečo neskutočné!
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