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Tomáš a vzkriesený Pán
·

Privítanie

·

Predspev

Kňaz: Kristus Pán vstal z mŕtvych, Haleluja,
Zbor: ktorý trpel za nás, Haleluja!
Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte ho všetci ľudia!
Zbor: Kristus Pán vstal z mŕtvych, Haleluja, ktorý trpel za nás, Haleluja!
· Konfiteor
· Pieseň č. 131
· Sláva, pozdrav, kolekta, epištola 1Pt 1, 3-9
· Pieseň č. 151 – požehnanie detí
· Evanjelium J21, 1-14
· Pieseň č. 125
· Kázeň J 20, 24-30
· Oznamy, požehnanie
· Pieseň č. 156 - 1. verš
· Antifóna č. 37
Kňaz: Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo?
Zbor: Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v Ježišovi Kristovi. Haleluja.
· Kolekta, Áronovské požehnanie
· Milosť Kristova

Kázňový text: Ján 20, 24-30
24 Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš
prišiel. 25 Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im
odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na
miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu nevložím do boku, vôbec neuverím. 26 Po
ôsmich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš,
hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!
27 Potom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; daj sem ruku
a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. 28 Tomáš mu povedal:
Pán môj a Boh môj! 29 A Ježiš mu riekol: Pretože si ma videl, uveril si;
blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili. 30 Ešte mnoho iných znamení
učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe.

Oznamy:
· Dňa 7. mája o 16:00 Vás srdečne pozývame do zborovej miestnosti na
stretnutie pri príležitosti 170. výročia narodenia P.O. Hviezdoslava, ktoré
pripravili naši učitelia dodatočne ku Dňu učiteľov. Pozvanie prijal aj írsky básnik
John Minahane, ktorý preložil do angličtiny Krvavé sonety. Prosíme sestry, ktoré
sú ochotné na toto stretnutie upiecť pár koláčikov, keby sa prihlásili v kancelárii
FÚ u s. Bednárovej (0910 747 818).
· Dňa 8. mája o 19:00 Vás pozývame na stretnutie pod názvom SND hosťuje
v EBF, na ktorom si vypočujeme poéziu libanonsko-amerického básnika Chalíla
Džibrána s nezabudnuteľnými reflexiami lásky, priateľstva, viery a múdrosti
v podaní F. Kovára. Bude sa konať v aule bohosloveckej fakulty Bartókova 8.
· Dňa 2. júna sa bude konať Dištriktuálny deň ZD ECAV v športovej hale v
Štiavničke, Banská Bystrica. Téma: NOVÝ ŽIVOT. Program: 10.00 Služby Božie,
14.00 Popoludnie s hudbou, svedectvami, prednáškou a výstavou. Pre deti bude
pripravený špeciálny program. Záujemcov o spoločnú dopravu prosíme, aby sa
prihlásili do 10. 5. 2019 v kancelárii FÚ u s. Bednárovej (0910 747 818)
·

Ofera na Zelený štvrtok bola 132,21 eur a na Veľký Piatok 540,16.

Milodary :
· Bohuznámy darca venuje na prácu detského centra Baobab 500 eur.

