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v starej turej

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

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 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.- Dňa 13.10.2019 v nedeľu o 10.00 hod. máme Zborový deň, Večeru Pánovu, poďakovanie za úrodu zeme, spoločný obed, chceme byť spolu.PRIPOMÍNAME SI 101 rokov Československej republiky 28.10.1918 od jej vzniku.
	Text Field 56: EMO pre Vás pripravil priložený Informátor o niektorých evanjelizačných a misijných projektoch CB. Bol by som rád, keby ste si ho vytlačili a v zbore distrubuovali s povzbudením, aby sa október stal naozaj mesiacom, kedy sa budeme viac modliť za evanjelizáciu a misiu.Za tím EMO Slavo PolohaEvanjelizačno-misijný odbor 
	Text Field 55: za chorých, starých, osamelých: Anna Naďová, Mária Mikulcová, Gabriela Machalováza pomoc, uzdravenie, povzbudenie a potešenie od Pána Boha:  za prezidentku, 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 4.10.2019
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	Text Field 50: Mesiac misie - október
	Text Field 52: O čom rokovalo staršovstvo dňa 13. 09 2019
	Text Field 53: 1. Prítomní: br. kaz. D. Jurčo, D. Hollý, S. Jurčo2. Biblický úvod:  Jozua 1,9 a Žalm 23,4 a Matúš 24,6 a 14,28-32. Buď odvážny.                             Schopnosť nebáť sa.                             11.9.2001 zaútočili teroristi boeingom na USA. Pasažieri sa vzbúrili                             a zachránili kongres. Malí hrdinovia a prekonanie strachu. 3. Rozpis služieb: - stretnutie staršovstva 4.10.                              - túto nedeľu je členská schôdza.4. Stretnutie so sestrou Ivetkou Bašňákovou:                               – najbližšiu nedeľu po udelení krstu ponorením,                               sestra  bude prijatá prijatá za plnoprávnu členku zboru.5. Rôzne a iné záležitosti: - bývalí, zomretí členovia nášho zboru a ich hroby v zlom stave. Zapísal: Samuel JurčoPOZVÁNKAKonferencia Viera v práci, Téma: Slová sa musia stať telom: Ako súvisí Kristovo vtelenie s cirkvou a spoločnosťou dnes?  29.11.- 1.12. piatok – nedeľa Hotel SOREA Hutnik I, Tatran. Matliare, Cena: 80Eur/osoba. Info: www.vieravpraci.skPOZVÁNKACeloslovenské stretnutie KSB na Súši, dňa 19.10.2019.C O M M U N I T Y   B I B L E   S T U D Y   S L O V A K I As p o z n á v a ť   s a  -  z í s k a ť   m o t i v á c i uSobota, 19. októbra 2019 9.30 - 16.00 hod. (open end)PRAMEŇ NA SÚŠI, centrum pre mladých a rodinySúš 2481, 916 01 Stará Turá, Cena: Dobrovoľný príspevok.Prihláška: U Olgy Müller na čísle 0908 701 499alebo na mail pramen.tim@jsg-mail.comKvôli obedu sa prosím prihláste do 12. októbra 2019.
	Text Field 51: Evanjelizačno-misijný odbor pri Rade CB nám pripravil materiál pre mesiac október ku modlitbám a pre naše misijné zameranie. Máme ho vložený ako prílohu, kde sú informácie a modlitebné potreby niektorých misijných a evanjelizačných projektov CB v SR. Slavo Poloha, kazateľ z Banskej Bystrice vedúci tímu nás chce povzbudiť k modlitbám za tieto a aj iné projekty a k rozmýšľaniu o tom, ako sa môžeme my a náš zbor viac zapojiť do evanjelizácie a misie.Mnohí starší kresťania na tému misie radi hovoria o tom, ako to bolo za ich mladosti. Žiaľ, treba priznať, že niektorí radi hovoria, ale misijného ovocia u nich niet, desaťročia je prázdno. Dogrmaticky to vieme, ale misijne zabrať nedokážeme.   Slovenský problém posledných desaťročí je v tom, že sa stratil pohyb. Kresťania sa zabudli misijne pohybovať. Nevedia odísť tam, kde to treba. Bývajú vo svojom pohodlí veľkého mesta. Treba urobiť všetko preto, aby som mal istoty pre svoj život. A ak bude zostávajúci čas pre Ježiša, tak niečo podnikneme. Žiaľ, že toho času akosi niet.Zabývali sme sa.  Otupel misijný fenomén. Už sa nevolá do služby podľa Izajáša, kto nám pôjde. Veď to by bolo trúfalé, nie? Staršia generácia kresťanov neukazuje vzor a príklad. Rada ide na istoty.  Za čias Ježiša farizeovia  boli lakomí, Lk.16,14, mali radi peniaze. Posmievali sa Mu, keď im povedal, že sa nedá slúžiť Bohu a pritom aj mamonu. Oni využívali svoje náboženstvo, aby si ním zarobili pre seba peniaze. Ako je to s nami dnes? Vieme, že je dvojaká misia, vnútorná a vonkajšia misia. Izrael sa množil po rodoch. Tento princip prijímame aj my v cirkvi. Je naša úloha, mať silné rodiny s deťmi, ktoré od detstva patria Bohu, slúžia Pánovi. Vonkajšia misia je služba pre ľudí, ktorí vôbec nepoznajú Boha, ani Krista. Je našou úlohou prijať Veľké poverenie, Mt 28, 19-20. Nevymyslíme nič iné. Treba byť poslušným Božím nástrojom. Máme dva nemecké výrazy AuslandMission und InlandMission. Misia vo vnútri krajiny a v cudzine. Cirkev je zdravá vtedy, keď  vysiela misionárov, keď koná misiiu, keď nie je zahľadená do seba! Cirkev je zdravá vtedy, keď polovičku svojho rozpočtu dáva na misiu a nie na udržanie svojej budovy, alebo platu svojho kazateľa. Cirkev je zdravá vtedy, keď sa modlí, keď má zoznam nových neznámych ľudí, “za misijné prípady”, keď má nové misijné polia, keď sa odváži na niečo nové, čo doteraz nerobila!Dovoľte ešte pridať niekoľko otázok. Keďže medzi nami niet nových,  tzn. náš zbor stratil misijnú schopnosť, čo  s tým?Je dnešný človek zo Starej Turej neosloviteľný, prečo nikto nový k nám nepríde?Aké sú príčiny stagnácie našeho zboru, prečo nám odišli mnohí a noví neprišli?Čo sa môžeme naučiť od našich otcov  a starých otcov?Čo to znamená, že Pán Boh otvorí misijné dvere? Kto je to misionár, čo je to misia, kde zobrať na misiu čas, ako to zaplatiť?      Daniel Jurčo
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