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Život za život
Čítanie z Pašií
KÁZŇOVÝ TEXT: Dan 6, 7-11
7Potom sa oní úradníci a satrapovia poponáhľali ku kráľovi a povedali mu:
Kráľ Dárius, ži naveky! 8Všetci vysokí úradníci kráľovstva, predáci,
satrapovia, ministri a miestodržitelia sa uzniesli žiadať, aby kráľ vydal zákaz,
podľa ktorého každý, kto počas tridsať dní prednesie nejakú prosbu
akémukoľvek bohu alebo človeku okrem teba, kráľu, bol hodený do jamy s
levmi. 9Teraz, kráľu, vydaj na písme zákaz, ktorý sa tak ako médsky a
perzský zákon nedá meniť ani odvolať. 10Preto dal kráľ Dárius napísať
doklad so zákazom.
11Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v
ktorom boli okná hornej izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy
denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval
predtým.

MILODARY:
≽ Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za pomoc v zložitej situácii a prosí
o ďalšiu ochranu a pomoc pre seba aj svojich blízkych. Na opravu nášho
kostola venuje 40 €.
≽ Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje na náš CZ 40 €.
≽ Bohuznáma sestra pri platení CP venuje na rekonštrukciu kostola 50 €.

OZNAMY:
≽ Budúca nedeľa je Kvetná. Budeme čítať Pašie.
≽ Večera Pánova je v pôstnom období každú nedeľu po službách Božích.
≽ V utorok, 20.3.2018 o 18.00 bude u nás v Dúbravke Svetový deň modlitieb. Prídu
medzi nás bratia a sestry z Rím. katolíckej farnosti z Devínskej Novej Vsi aj
z Karlovej Vsi. Srdečne vás pozývame na spoločné ekumenické modlitby. Prosíme
vás o občerstvenie na toto podujatie.
≽ V sobotu 24.3.2018 budeme mať Modlitby 12/1. Prosíme, aby ste sa zapojili do
spoločných modlitieb a zapísali sa do zoznamu.
≽ 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. Dostali sme na predaj 10 lístkov, kto by mal záujem, nech si príde kúpiť
do kancelárii po skončení služieb Božích. Cena 7 €.
≽ Mediálno-bohoslužobný výbor nášho cirkevného zboru pozýva v nedeľu, 15.4.2015
po službách Božích naše mladé rodiny na Stretnutie rodín so spoločným obedom.
Prosíme, aby ste svoju účasť potvrdili mailom na: ecavdubravka@gmail.sk
≽ Stále máte možnosť prispieť do zbierky pre núdznych a chudobných
organizovanej komunitným centrom v Dúbravke. (Zoznam potravín je v chodbe
pri Bulletine.) Zbierka potravín potrvá do 2. apríla.
KC Dúbravka zastrešuje aj príjem a výdaj vecí a to každý pondelok 16:00-18:00 a
stredu 15:00-16:00. Hľadajú dobrovoľníkov, ktorí by mohli pri príjme/výdaji na
pravidelnej báze, stačí aj 1x do mesiaca na 1 hodinu. Okrem toho by sa im zišiel
dobrovoľník s väčším autom na občasný rozvoz vecí príp. nábytku v rámci
Dúbravky. Ďakujeme.
≽ Minulú nedeľu bola ofera 372,69€.

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov:
Zelený štvrtok – 29. 3. 2018 – Služby Božie – 18,00h
Veľký piatok – 30. 3. 2018 – Pašiové služby Božie – 10,30h (po sl. Božích VP)
Veľkonočná nedeľa – 1. 4. 2018 – Služby Božie – 10,30h
Veľkonočný pondelok – 2. 4. 2018 – Služby Božie – 10,30h

Zosnulí:
CZ Dúbravka: † Stanislav Paško, 80 r.
CZ Legionárska: † Júlia Šteffková, 82 r.
CZ Konventná: † doc. Ing. František Lipták, DrSc., 89 r. † Ing. Elena Šantavá, 59 r.

