Oznamy
- Na biblických hodinách vo štvrtok otváram knihu 2. 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.
- V utorok 15.10.2019 sestra Iveta Bašnákova prijala sviatosť krstu ponorením
na Dubníku, v nedeľu 20.10.2019 zložila svoj členský sľub, bola prijatá do Cirkvi bratskej.
- V stredu 30.10.2019 sa rodičom Samuelovi a Veronike Jurčovcom narodila dcéra
Dorotka Mária Jurčová, rodičom blahoželáme.
- Samuel Jurčo sa zúčastní ako delegát za náš zbor na spoločnej konferencii
CB SK a CZ v Českom Tešíne dňa 23.11.2019.

Cirkev bratská
v Starej Turej

Plán služieb / November

Tento materiál je určený len pre vnútornú potrebu Zboru Cirkvi bratskej v Starej Turej.

Modlitebné námety

Poznámky

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

Zbor CB Bratislava, Cukrová 4
organizuje v sobotu 9.11.2019
konferenciu s názvom “Plus
mínus 30 rokov. Časy sa menia,
hodnoty zostávajú?” Príďte, ak
vás zaujíma téma odovzdávania
duchovných hodnôt.
Prihlásiť sa môžete do
3.11.2019: https://row.sk/KoH5U

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 8.11.2019
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Biblická hodina / Štvrtok 18:00

Modlitebná hodina / Nedeľa 9:00

7.11.

Daniel Jurčo

3.11.

Daniel Hollý

14.11

Daniel Jurčo

10.11

Ján Kozempel

21.11

Samuel Jurčo

17.11

Ján Lukáč

28.11

Daniel Jurčo

24.11

Ján Blaho

Bohoslužba / Nedeľa 10:00

stretnutia Myjava / Pondelok 18:00

3.11.

Daniel Jurčo

4.11.

Daniel Jurčo

10.11

Slávo Poloha, VP

11.11

Daniel Jurčo

17.11

Daniel Jurčo

18.11

Jaroslav Grúber

24.11

Samuel Jurčo

25.11

Jaroslav Grúber

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

Chceme si pripomenúť niekoľko výročí.
Bol som pri tom, keď padol starý režim!

O čom rokovovalo staršovstvo 4.10.2019

1. Výročie krištáľovej noci v Nemecku - nacistický pogrom proti Židom.
Krištáľová noc pred 81 rokmi v Európe bol začiatok holocaustu. V priebehu jednej noci
bolo zničených a poškodených v Nemecku, Rakúsku 1200 synagóg a židovských
modlitební. Židia v Nemecku prežívali v noci 9.11.1938 ťažký čas, tzv. krištáľová noc,
keď stratili nárok na svoj domov. Nemali právo na identitu. Keď som bol v Nemecku,
tak som často počul z médií, ako sú Nemci citliví na svoju smutnú kapitolu z histórie.
2. Nová sloboda 17.11.1989. Bol som pri tom, keď padol starý režim! Bol to zázrak.
Za starého režimu v zápase s komunizmom boli nenápadní hrdinovia. To boli tí, ktorí žili
aktívne kresťanstvo, boli režimu nepohodlní. Boli aj takí, ktorí sa viezli a skrývali svoju
vieru. Pre mladú generaciu dnes je nepredstaviteľné, čo bolo kedysi. Drôty na hraniciach
celej zeme nedovolili slobodne cestovať medzi krajinami, povinná vojenská služba ďaleko
od rodiny, všade dohľad oka štátnej cenzúry. Nebola náboženská sloboda, nebola
sloboda vlastniť majetok, nebolo právo podnikať ani zamestnávať ľudí. Toto všetko je
minulosť! Dnes mnohí u nás dávajú hlas pri voľbách predstaviteľom, ktorí volajú po ceste
naspäť pred november 1989. Dajme pozor. Aj keď existujú sklamania, máme
zodpovednosť za život a vývoj spoločnosti. Táto zodpovednosť pramení z našeho
kresťanstva. Máme dôvod angažovať sa pre dobro všetkých podľa zásad evanjelia!
V novembri 1989 bolo veľa rečí. Bolo to o slobode, ale nie o Ježišovi.
Ale nebolo to vtedy jednoduché, mnohí sa ešte báli, čo príde, ako to všetko skončí.
Mnohí z nás sa angažovali v 1989 udalostiach, rečnili, niektorých z nás aj vypískali!
3. Tretieho novembra 2019 sa modlíme za prenasledovanú cirkev.
Sú na zemi aj takí, čo sú za svoje kresťanstvo prenasledovaní. Modlime sa za nich!
Ale sme aj v inom zajatí a neslobode, aj keď máme voľnosť. Sme v zajatí hriechu.
Potrebujeme sa vyslobodiť, možné to je jedine skrze Krista!
Pápež František raz povedal, že problém cirkvi sú skazení ľudia, ktorí žijú dvojaký život.
Mnohí máme aj horkosti duše, napäté vzťahy, ťažké srdce na niekoho v práci, rodine ale
aj v cirkvi. Pokiaľ sa chceme dostať daľej, potrebujeme zmierenie, odpustenie.
4. Mám slovo o zmierení:
Odpusť mi, Pane, ľutujem svoje hriechy. Pokazil som všeličo vo svojom živote.
Dotkni sa ma, Pane. Pane, príď ku mne.
Nikto nie je stratená existencia,
aj keď skrachoval a všetko skazil a dôsledky ho vyhľadávajú.
Pán zavolá hriešnika, aj takého ako si Ty! Daniel Jurčo

Biblický úvod: 1. list Korintským 9.16 – slovo k mesiacu október = mesiac misie.
Byť misionármi – každý z nás, veľké poverenie.
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Hrobové miesta bývalých, zomretých členov – staršovstvo schválilo, že príspevok
na zaplatenie hrobových miest zaplatíme.
Krst sestry Ivetky Bašnákovej – predbežný návrh termín je 3.11 v zborovom dome.
Rozpis služieb - stretnutia staršovstva 8.11. o 19,00 hod.
- návrh stretnutia staršovstva presunúť na soboty.
Pozvanie brata kazateľa Slava Polohu za kazateľa nášho zboru
– br. kaz. Poloha končí službu v B. Bystrici a tak ho náš brat kazateľ
oslovil za svojho „nástupcu“. Dostal pozvanie aj od zboru CB Levice,
ale príde sa k nám predstaviť 10.11.2019.
Hospodárske záležitosti: - rozpočet na úpravu priestoru pred modlitebňou
a práce vykonať na jar,
- majstra vybaví br. hospodár
- bezbariérový prístup
- kotol v zborovej kuchyni je v štádiu riešenia
Iné - spoločná konferencia CB SK a CZ v Českom Tešíne v novembri
- konferencia o GDPR
Zapísal: Samuel Jurčo

OZNAM
V nedeľu 13.10. zomrel brat Ivan Markuš, bývalý člen a tajomník Rady CB.
Pohreb bol v sobotu 19.10. v Bratislave.
POZVÁNKA
Konferencia 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.sk
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