Oznamy
- Na biblických hodinách vo štvrtok otváram knihu 1. list Tesalonickým,
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. Ďakujem.
- Ak uvažujete o krste alebo o vstupe do cirkvi, chcete sa o tom rozprávať,
môžete kontaktovať kazateľa Daniela Jurču.
- Modlitby za naše mesto sa uskutočnia v Dome bielych hláv 27.9. o 18,00.
Témou bude Žalm 130.
- Dňa 15.9.2019 po skončení zhromaždenia máme členské zhromaždenie.
Delegáti zboru a správca zboru budú informovať o konferencii CB v máji v Prešove.
- Dňa 21.9.2019 o 12:09 uzavrú manźelstvo Pavol Trúsik a Daniela Kozempelová
v evanjelickom kostole v Starej Turej.

Cirkev bratská
v Starej Turej

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

Modlitebná hodina / Nedeľa 9:00

5.9.

Daniel Jurčo

1.9.

Daniel Hollý

12.9.

Daniel Jurčo

8.9.

Ján Kozempel

19.9.

Samuel Jurčo

15.9.

Ján Lukáč

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

25.9.

Daniel Jurčo

22.9.

Ján Blaho

29.9.

Pavel Škrha

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

Bohoslužba / Nedeľa 10:00

stretnutia Myjava / Pondelok 18:00

1.9.

Daniel Jurčo

2.9.

Daniel Jurčo

8.9.

Roman Lacho

9.9.

Daniel Jurčo

15.9.

Daniel Jurčo, VP, čl.zhrom.

16.9.

Pavel Škrha

22.9.

Daniel Jurčo

23.9.

Jaroslav Grúber

29.9.

Samuel Jurčo

30.9.

Jaroslav Grúber

Modlitebné námety

za stretnutie staršovstva 13.9.2019

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

Indiánsky misionár na Starej Turej u nás!

POZVÁNKA
na besedu
s Romanom "Hawranom" Lachom,
misionárom medzIi severoamerickými
indiánmi kmeňa Lakotov,
ktorá sa uskutoční 8.9. o 14,00 hod
v Kaviarni Domu kultúry
na Starej Turej.

Roman Lacho bude kázať doobedu
v nedeľu o 10.00 v našom zbore!
Príďte a pozvite svojich priateľov.

POZVÁNKA
na mládežnícku konferenciu CB UPdate spolu s mládežníkmi.
Základné informácie:
Termín: 13.-15. september 2019
Miesto: Žilina, Konferencia pre mládežníkov od 15 rokov +
Viac informácii o programe: http://www.uniadm.sk/portfolio-items/update2019/
Slavomír Krupa
Tajomník pre dorast a mládež Cirkvi bratskej
Predseda Únie detí a mládeže

Cirkev bratská v Starej Turej

Identita, dobrovoľníci, samostatnosť.
Aký je dnešok?
10. mája 1848 v Ondrášovej bola spísaná žiadosť slovenského národa. 16.9.1848
vo Viedni bola prvou SNR utvorená výprava so silou 500 dobrovoľníkov, ktorí prišli
18.9.1848 na Myjavu. 19.9.1848 pred domom pani Kolenyiovej sa zhromaždilo veľké
zhromaždenie. Prišli ľudia nielen z Myjavy, aj z kopaníc, kde rečnili Hurban a Štúr.
19.9.1848 na Myjave Ľ. Štúr vyhlásil samostatnosť Slovenska. Týmto vypovedali
poslušnosť maďarskej vláde. Tu začala mobilizácia do prvej slovenskej armády, začala
prvá vojenská dobrovoľnícka výprava. Všetky tri výpravy boli v okolí Myjavy, skončili
28.9.1848, keď slovenské dobrovoľníci boli porazení. Ich výzbroj bola veľmi slabá,
aj tomu sa pripisuje ich porážka. J.M.Hurban bol predseda 1.SNR na Myjave, odkiaľ boli
vysielané dobrovoľnícke výpravy.
Revolúcia 1848 nenaplnila očakávania, Slováci boli sklamaní. Išlo im o jazykové, kultúrne
požiadavky, o autonómiu, samosprávnosť slovenského národa v rámci Uhorska.
Neskôr to skúšajú opäť v roku 1861 v Turčianskom sv. Martine, predkladajú svoje
požiadavky známe ako Memorandum slovenského národa. V roku 1863 vzniká Matica
slovenská, predseda je katolícky biskup Štefan Moyzes a podpredseda evanjelik Karol
Kuzmány. Keď išlo o jeden cieľ, vedeli sa spojiť a spolupracovať.
Poznámka. Pavol Trúsik píše o situácii na Starej Turej v práci, Osudové osmičky.
August Roy sympatizoval so slovenskými dobrovoľníkmi. J.M. Hurban bol príbuzný
Augusta Roya.
V Dome bielych hláv visí jeden veľký plagát, kde sú slová Kristíny Royovej:
"Kým nie je človek oslobodený spod jarma hriechu, politická sloboda nepomôže …
Nečakám ani súhlas, ani porozumenie, ale čakám rozmýšľanie …"
Kristína Royová lX, Na rozhraní , str. 9-10.
- Mali sme katolíckych bernolákovcov a evanjelických štúrovcov. Je to skoro 150-200
rokov dozadu. Aký je dnešok? Bola veľkolepá vojenská prehliadka v Banskej Bystrici,
75 rokov výročia SNP. Sila zbraní, ale kde je sila ducha. Je tu spoliehanie na Hospodina?
Pýta sa ešte niekto po Bohu v dnešnej pluralitnej spoločnosti? Sú aj ďaľšie “dovolené
dúhové” pochody. Bojíme sa ozvať. Lebo dnes je nebezpečná bezpečnosť. Bonhoeffera
to stálo život tesne pred koncom vojny proti hnedému nacizmu. Mohol počkať, nie? Nie!
Bol Boží vyznavač:
“Náš Boh je s nami. Boh nám dáva vedieť, že musíme žiť, ako keby sme sa mohli bez
Neho obísť. Ale Boh je s name, ten Boh, ktorý nás opúšťa. Boh, pred ktorým trvale
stojíme. Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý.
A práve tak je s name a pomáha nám. Tým je zjavné, že Kristus nepomáha silou svojej
všemohúcnúcnosti, ale silou svojej slabosti, svojho utrpenia. Len trpiaci Boh môže
pomôcť.” Listy z vězení, str 249-250, D. Bonhoeffer.
Daniel Jurčo
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