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Čo znamená identifikovať sa s Kristom?
Predspev:

Pieseň č. 490
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 111, 1-10
Pieseň č. 101
Kázeň - 1 Kor 11, 23-26
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 643 - 1. a 2.v.
Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 643 – 5. a 6.v.

Kázňový text: 1 Kor 11, 23-26
23 Lebo ja som prijal do Pána, čo som vám aj
odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený,
vzal chlieb, 24 a keď dobrorečil, lámal a riekol:
Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za
vás
vydáva;
to
čiňte
na
moju
pamiatku! 25 Podobne po večeri (vzal) aj kalich a
riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi:
to čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju
pamiatku! 26 Lebo kedykoľvek by ste jedli tento
chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu,
kým nepríde!

SSlluužžbbyy BBoožžiiee ppooččaass vveeľľkkoonnooččnnýýcchh ssvviiaattkkoovv vv D
Dúúbbrraavvkkee::
30. 3. 2018 Veľký piatok
10.30h Služby Božie s čítaním Pašií, po SB VP
1. 4. 2018 Vzkriesenie
10.30h Slávnostné služby Božie
2. 4. 2018 Veľkonočný pondelok
10.30h Služby Božie

VEĽKÝ PIATOK

30.3.2018

Kríž je odpoveď
Čítanie z Pašií
Kázňový text: R 8, 32
32 Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale
vydal Ho za nás všetkých, ako by nám
nedaroval s Ním všetko?
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 mladé 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 Kvetnú nedeľu bola 397,12 €.

