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Niet Ho!
PROGRAM
Pieseň spevokolu – Vzleť vysoko
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie.
Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne
Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja,
sláva Bohu!
Konfiteor:
Kňaz: Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme
spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k
trojjedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme
zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy.
Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj
spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre
Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.
Kňaz: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí:
Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný
život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
Pieseň č. 150
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 118, 14 - 24
Pieseň č. 132 - počas 2.v. požehnanie detí
Evanjelium Mk 16, 1-8
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 600
Kázeň Mt 28, 1-8
Pieseň spevokolu – On vstal z mŕtvych
Pieseň č. 129 - 1. a 2. v.
Antifóna č. 36
Kňaz: Ja som vzkriesenie i život, vraví Kristus Pán.
Zbor: Kto verí v Neho, bude žiť, aj keď umrel.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 129

Kázňový text: Mt 28, 1-8
1 Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná
Mária pozrieť hrob. 2 A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov
zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. 3 Jeho zjav bol ako blesk,
jeho rúcho biele ako sneh. 4 A strachom pred ním chveli sa strážcovia a zostali
ako mŕtvi. 5 Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša,
toho ukrižovaného! 6 Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto,
kde ležal. 7 A choďte rýchlo; povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a
hľa, predchádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. Ajhľa, povedal som vám. 8 A
odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zvestovať
Jeho učeníkom.

OZNAMY:
V sobotu 7.4.2018 o 9,00h bude brigáda pri úprave oltárnej časti kostola. Prosíme
najmä zručných bratov o pomoc. Bude treba odstrániť plechové obloženie čelnej
steny.
V nedeľu 8.4.2018 o 15,00h bude v Modre - v Kultúrnom dome divadelné
predstavenie „Krvavý trón“, ktoré svojim posolstvom nielen približuje udalosti
Prešovských jatiek spred 330. rokov, ale chce byť aj hodnotovou reflexiou
súčasnosti. Vstupenky si môžete zakúpiť u nás v kancelárii. Cena lístka je 7 €.
Pozývame v nedeľu, 15.4.2015 po službách Božích naše rodiny na Stretnutie rodín
so spoločným obedom. Prosíme, aby ste svoju účasť potvrdili mailom na:
ecavdubravka@gmail.sk
V túto nedeľu privítame na našich službách Božích biskupa Sliezskej cirkvi Tomáša
Tyrlíka, ktorý bude u nás aj kázať. Poslúži nám so svojou manželkou aj na
stretnutí rodín.
Ďakujeme všetkým, ktorí si v roku 2017 zaplatili cirkevný príspevok, podľa toho
zisťujeme počet aktívnych členov. Každý kto sa zaeviduje do cirkevného zboru
zaväzuje sa k ročnému príspevku. Konventom je táto suma odporúčaná 10 € na
člena CZ. Prosíme, aby ste pripomenuli tento záväzok aj svojim blízkym. Zaplatiť
ho môžete v kancelárii farského úradu, v nedeľu u sestry pokladníčky
D. Verčimákovej, alebo prevodom na náš bankový účet, ktorý je uvedený
v hlavičke každého Bulletinu. (Do účelu uveďte svoje meno, CP a rok za ktorý
uhrádzate cirkevný príspevok).
Ofera na Zelený štvrtok bola 111,85 € a na Veľký piatok 503,69 €. Ďakujeme.
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Predspev: Ó, Ježiši
Konfiteor
Pieseň č. 149
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola Kol 3, 1-4
Pieseň č. 144
Evanjelium Lk 24,13-27
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 137
Kázeň Lk 24, 28-35
Pieseň č. 602 - 1.v.
Antifóna č. 34
Kňaz: Kristus Pán umrel pre naše hriechy. Haleluja.
Zbor: A vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 602

Kázňový text:
28 Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide
ďalej. 29 Ale oni naňho naliehali: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa
schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. 30 Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb,
dobrorečil, lámal a podával im. 31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on
im zmizol. 32 Tu si povedali: Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou
rozprával a vysvetľoval nám Písma? 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do
Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a ostatných, čo boli s
nimi. 34 Títo hovorili: Pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. 35 Aj oni
porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
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Prvá slávnosť veľkonočná 2018
Milí bratia a milé sestry! Kristov pašiový príbeh, ktorý sme sledovali v pôstnom období,
nám približoval zdanlivo nezmyselnú popravu mladého muža na Golgote. Zomiera Ten,
ktorý s Pilátom nediskutuje o tom, čo je pravda, ale svojím životom pravdu stelesňuje.
Pre Ježišovu popravu nevytvárajú priestor len tí, ktorí vládnu, ale aj hodnotovo pomýlený
ľud, ktorý nerozumie Ježišovej ceste a volí si Barabáša. V posledných týždňoch nás v
spoločnosti ohromila vražda investigatívneho novinára a jeho priateľky. Snaha umlčať
pravdu nás upozorňuje, že Pilát, Kaifáš či Herodes nie sú len postavy minulosti.
Povstávajú vtedy, keď je nato vytvorený priestor. Vtedy, keď ľudia mlčia alebo
hodnotovo pomýlení kričia: „Chceme Barabáša.“ Nepomôže plač nad obeťami popravy,
aj keď sa, prirodzene, slzy tlačia do očí. Ježiš kráčajúci na Golgotu povedal jeruzalemským
ženám, že majú plakať nad sebou a svojimi deťmi (L 23, 28). Slzy sústrasti, strachu,
bezmocnosti sa musia zmeniť na slzy zmeny, ktorá sa rodí v pokání. Zmeniť sa musíme
my sami. Iba hodnotovo zmenení ľudia sú zárukou lepšej budúcnosti našej spoločnosti aj
našich rodín. Takí, ktorí sa štítia každého prejavu korupcie, nespravodlivosti a násilia vo
svojej rodine, v okolí aj v práci, určite nedajú priestor takým prejavom ani v spoločnosti.
Veľkonočný Ježišov príbeh hovorí, že snaha po takej zmene nie je utópiou. Prechádzajú
ňou tí, ktorých sa dotkol živý vzkriesený Kristus. Z ustráchaných, uzatvorených učeníkov
sa stávajú nebojácni stúpenci Jeho zachraňujúcej pravdy. Bázeň pred Bohom ich zbavuje
strachu pred ľuďmi (Sk 4, 19 - 20). Rešpekt pred „Kráľom kráľov“ (Zjav 19, 16) ich
oslobodzuje z obáv pred mocnými sveta. Neskláňajú sa pred mamonou (Mt 6, 24), ale
hľadajú najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť (Mt 6, 33). To je úžasná zmena,
ktorej základom je viera v živého Ježiša Krista. Ak vstal, nie je zbytočná cesta obete v boji
za skutočné hodnoty (1K 15, 30 - 31). Ak budeme vzkriesení, potom hrob stráca svoju moc
a zmysel života nie je v jedení a pití (1K 15, 32). Boh nás zo svojho veľkého milosrdenstva
vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre nepominuteľné,
nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo odložené v nebesiach pre nás (lPt 1, 3 - 4). V tejto
nádeji žijeme i umierame. Ona je hnacím motorom nášho myslenia i správania už v tejto
časnosti. Preto apoštoli aj prví kresťania naplnení vierou v živého Krista prešli veľkou
osobnou zmenou života a tento zmenený život bol základom mnohých zmien ľudí v ich
okolí aj v celej vtedajšej spoločnosti. Milí bratia a milé sestry! Slávime veľkonočné sviatky.
V ich posolstve sa nám dnes nanovo Kristus predstavuje ako živý Pán. Môžeme Ho
poznať ako emauzskí učeníci v „slove a lámaní chleba“. Skúsenosť spoločnej cesty s Ním
privedie aj nás k vyznávaniu „vskutku vstal Pán“ (L 24, 34) a ohlasovaniu posolstva, že
hrob je prázdny. Nech nás veľkonočné sviatky upevnia vo viere v živého Pána a privedú k
zmene života, v ktorom nemá miesto násilie, korupcia a nespravodlivosť. Zmenení
Vzkrieseným buďme nositeľmi presvedčenia, že hrob nikdy nezničí život a neumlčí
pravdu. Ona nech žije v nás a vytesňuje z našich rodín i spoločnosti všetky prejavy zloby a
naplní nás Kristovým pokojom.
Požehnané veľkonočné sviatky Vám prajú
Milan Krivda
Biskup ZD

Miloš Klátik
generálny biskup

Slavomír Sabol
Biskup VD

