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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: - 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.                  Vianočné sviatky - zhromaždenia NEDEĽA 22.12. Samuel Jurčo, Detská slávnosť, 4. Adv.nedeľaUTOROK 24.12. 15.00 Štedrý deňSTREDA 25.12. 10.00 Daniel Jurčo, 1. Vianočný sviatokUTOROK 31.12. 16.00 spoločný Silvester D.JurčoNovoročná bohoslužba sa koná 1. januára 2020 o 10.00 s Večerou Pánovou.Tento materiál je určený len pre vnútornú potrebu Zboru Cirkvi bratskej v Starej Turej.
	Text Field 56: Publikační činnost Pavla Rausa:• Spojenci namísto protivníků• Být hlavou? Podřizovat se? • Prarodiče a jejich role, • Rozvedení, děti, společenství, • Přístupy pastorač. poradenství.• Církev přitažlivá i pro muže,• Vzorná manželka, • S čím zápasí česká   křesťanská manželství,• Pod povrch spořádaných  manželství,• Atheism and Christian Counseling in the CzechCulture
	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 13.12.2019
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	Text Field 2: Samuel Jurčo
	Text Field 37: Daniel Jurčo, 1.Adv.ned.
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	Text Field 50:                          Pozývame Vás.
	Text Field 52:                       Adventné slovo.
	Text Field 53: Advent – zastaviť sa na ceste, pozbierať zbytočnosti a dať ich preč od seba. Urovnať si svoje priority, kým je čas!1.  Čakať - mať spomienky na 1. príchod Krista, ako to bolo. Treba sa dívať vierou dopredu, ako to bude v čase 2. príchodu!2.  Pripravovať a plánovať – prítomnosť, chcem si nakresliť plán, však zdar dá len nebeský Pán, ... pieseň z KS č. 323.2.  Riešiť – križovatku – kam ísť, svoj život, čo s hriechom, kto mi pomôže, je tu niekto ešte na svete? 4.  Tešiť sa – z lásky, z úspechu, mať radosť z ľudí, že sme sa stretli v rodine. Ale aj inak byť vďačný za človeka.Máme 4 sviece na svietniku. A k tomu máme 4 nedele v advente.  Tzn. byť spolu na 4 nedele v jednom čase!V Biblii máme 4 evanjelistov, každý je iný. Hoci prvým trom sa hovorí synoptici, lebo majú spoločný pohľad.                                       Štyri adventné sviece Každá svieca má svoje meno pre každú adventnú nedeľu.Advent je čas prípravy stretnúť sa s Pánom Ježišom Kristom. 1. Prvá adventná svieca – Otvorenosť, 1Kráľ.17.8-16Chudobná vdova zo Sarepty bola otvorená pomôcť, prijala do svojho domu proroka Eliáša. Otvoríme sa aj my a dáme to, čo máme tým, ktorí to potrebujú?2. Druhá adventná svieca – Bdelosť, Mt. 25.1-13Pán Ježiš príde znovu. My sa máme tešiť na Jeho Druhý príchod. Ale musíme byť bdelí,aby sme nezmeškali túto udalosť.3. Tretia advetná svieca – Trpezlivosť, Luk. 11.1-13Sú Božie zasľúbenia pre tých, ktorí sú trpezliví. Buďme trpezliví na modlitbe, v jednaní s ľuďmi.4. Štvrtá adventná svieca – Smelosť, 2Kráľ. 5.1-19Sýrsky Náman má smelosť a odvahu ísť do Izraela žiadať o svoje uzdravenie.Prídu udalosti, v ktorých musíme smelo čeliť tak, aby sme ukázali svoje kresťanstvo.
	Text Field 57: 12 19
	Mesiac a rok: December
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	Text Field 51: Stretnutie s Pavlom Rausom v kaviarni Domu kultúry, Stará Turá, 8.12.2019, o14:00 hod.                                             Pozvánka na rozsvietenie sviecMesto Stará Turá vás pozýva na Námestie slobody k fontáne v nedeľu o 16.30 h na slávnostné rozsvietenie sviec na adventnom venci mesta: III. adventná nedeľa 15.12.2019 - Spevokol Cirkvi bratskej zo Starej Turej                                               O čom rokovalo staršovstvo 8.11.2019 1. Úvod: Pripomíname si 30 rokov od 17.11. 1989.  Máme sa modliť za ľudí v neslobode, za prenasledovaných pre vieru. Vďačnosť za ľudí ktorí nás predišli. 2. Čítanie zápisu - Schválený               3. Rozpis služieb - Podľa plánu 4. Rozšírenie cesty okolo modlitebne - staršovstvo vyjadruje negatívne stanovisko k technickému riešeniu komunikácie. 5. V nedeľu 10.11. 2019 o 13.00 stretnutie staršovstva a kaz. Slávo Poloha s manželkou.
	Text4: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D. Katedra pastorace a psychologie, ETS.                     ProfilZa minulého režimu vystudoval ČVUT. Během 90. let budoval vydavatelství Návrat domů v roli ředitele. V 2002 dokončil magisterské programy teologie a klinické psychologie na Wheaton College (Chicago, USA). Doktorát obdržel na Olivet University v San Francisku, 2014. Od roku 1999 působí ve sdružení Parakletos o.s.Na ETS vyučuje od roku 1998. O rok později byl jmenován vedoucím katedry pastorace.Bohatá publikačná  činnost.https:/etspraha.cz/cs/people/pavel.raus/V 1975 bol na 1. historickej brigáde stavby bratislavskej modlitebne s mládežou CB Pardubice - pozn. dj./


