Oznamy

Cirkev bratská
v Starej Turej

- 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.

Plán služieb / Február
Tento materiál je určený len pre vnútornú potrebu Zboru Cirkvi bratskej v Starej Turej.

Modlitebné námety
za chorých, starých, osamelých:
Anna Naďová, Mária Mikulcová,
Gabriela Machalová
za pomoc, uzdravenie, povzbudenie
a potešenie od Pána Boha:
za prezidentku, za Božie požehnanie
a múdrosť k správe republiky
za parlament, za vládu, za voľby
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 20.3.2020
Cirkev bratská v Starej Turej

Poznámky

Biblická hodina / Štvrtok 18:00

Modlitebná hodina / Nedeľa 9:00

6.2.

Daniel Jurčo

2.2.

Ján Kozempel

13.2.

Jaroslav Grúber

9.2.

Daniel Hollý

20.2.

Daniel Jurčo

16.2.

Ján Blaho

27.2.

Samuel Jurčo

23.2.

Ján Lukáč

Bohoslužba / Nedeľa 10:00

stretnutia Myjava / Pondelok 18:00

2.2.

Daniel Jurčo

3.2.

Daniel Jurčo

9.2.

Daniel Jurčo, Večera Pánova

10.2.

Pavel Škrha

16.2.

Samuel Jurčo

17.2.

Jaroslav Grúber

23.2.

Daniel Jurčo

24.2.

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

Pozvánka na piatok do našeho zboru CB,
hosť Braňo Škripek - 14.2.2020.
EVANJELICKÝ CIRKEVNÝ ZBOR
A CIRKEV BRATSKÁ
V STAREJ TUREJ VÁS POZÝVAJÚ
NA NÁRODNÝ TÝŹDEŇ
MANŽELSTVA 10. – 16.2.2020
Program
utorok 11.2.2020 o 17.30
Večer modlitieb a chvál za manželov v
Domove bielych hláv
piatok 14.2.2020 o 17.30
"Príbeh Braňa Škripeka" - beseda
s hosťom v Cirkvi bratskej
sobota 15.2.2020 o 17.30
Manželský večer "Náš príbeh"
Hostia: Peter a Kristína Slaní
Požehnanie manželských párov
na Službách Božích
v ECAV o 9.30 a na Nedeľnom
zhromaždení v CB o 10.00
nedeľa 16.2.2020 o 17.30
Bowling v športovom areáli v St. Turej
www.ntm.sk

Niekoľko dátumov a pozvaní na rok 2020:
22.3. Výročné členské zhromaždenie 15.00. /Materiály odovzdať kazateľovi do 8.3./
15.5.-16.5. Konferencia Cirkvi bratskej.
Pozývame na 17. ročník celoslovenského pobytu seniorov, ktorý sa uskutoční v hoteli
PLEJSY pri Krompachoch.
Termín konania: 21.06.2020 – 28.06.2020 Cena za pobyt: 200 € (8 dní / 7 nocí s plnou
penziou a wellness). Prihlasovanie a zaplatenie zálohy 100 EUR do: 28.02.2020
26.3.-28.3. Konferencia Máme čo zvestovať s profesorom D. A. Carsonom na tému
Evanjelium, jadro kresťanstva.

Cirkev bratská v Starej Turej

Evanjelium je dobrá správa každému.
A: O posudzovaní druhých - seriál 19.1.2020
Existuje cenná kapitola 2Par 14, kde je príbeh kráľa Azu, 2Par. 14,11.
Sme malý zbor, sme na začiatku roku. Máme strach o cirkev, zbor, jeho prácu, je nás
málo. Judský kráľ Aza mal iný názor ako ľudia v jeho dobe. V11: Hospodine, Tebe nie je
treba veľké množstvo, keď Ty chceš pomôcť. Kráľ Aza mal modlitbu v boji o Božie
kráľovstvo. Nezáleží na počte, ale na tom, na ktorej strane je Hospodin, ale aj to, či Boží
ľudia majú dôveru v Hospodina.
Ustrašenci môžu hovoriť, je nás príliš málo.
Pán Boh povie – je vás dosť, aby nám zo svojej lásky dal istotu, že chce za nás bojovať.
Tak tomu bolo v dejinách Božieho kráľovstva vždy! Apoštoli mali dobyť pre Krista tento
svet! Boli sami proti silnej rímskej ríši! Však to bolo trúfalé až smiešne Ale apoštoli získali
evanjeliom celý svet!
Záleží na tom, aby sme boli na Božej strane, aby sme chceli byť pokorné, poslušné
nástroje pre Pána Ježiša Krista!
Potom sa nemusíme báť, že je nás málo!

B: O znášanlivosti, úcte, jednote - seriál 2.2.2020
Sedem dôvodov, prečo by veriaci v Pána Ježiša Krista mali mať lásku jeden k druhému
a žiť v spoločnej harmónii:
1. pretože dôverujeme jednému Spasiteľovi,
2. pretože sdieľame tú istú Jeho slávu,
3. pretože jedného dňa sa budeme radovať v tom istom nebi!
4. patríme tomu istému Otcovi!
5. chceme konať Jeho dielo, svedčiť stratenému svetu
o Pánovi Ježišovi Kristovi - že jedine ON spasí z hriechu,
6. veríme tej istej pravde, aj keď môžeme mať rozdielne pohľady.
7. nasledujeme ten istý príklad Pána Ježiša Krista,
ktorý ON zanechal svojmu ľudu, tzn. byť oddelení, žiť sväto!
ÁNO - sme rozdielni, ale máme sedem spoločných dôvodov žiť v spoločnej harmónii.
To nás povzbudzuje milovať jeden druhého a vyvyšovať pravú duchovnú jednotu.
Daniel Jurčo
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