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Veľké nedorozumenie
Čítanie z pašií
Kázňový text: Lukáš 19, 29 - 40
29 Ako sa priblížil k Betfagé a k Betánii, k vrchu pomenovanému
Olivový, poslal dvoch učeníkov 30 a povedal: Choďte do dediny,
ktorá je naproti. Keď vojdete do nej, nájdete osliatko priviazané, na
ktorom nikdy nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte. 31 A ak sa vás
niekto spýta, prečo (ho) odväzujete, takto poviete: Pán ho
potrebuje. 32 I odišli tí, čo boli poslaní, a našli (všetko), ako im
povedal. 33 Keď odväzovali osliatko, povedali im jeho majitelia: Čo
odväzujete to osliatko? 34 Odpovedali: Pán ho potrebuje. 35 A
priviedli ho k Ježišovi, položili svoje rúcha na osliatko a posadili naň
Ježiša. 36 Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste. 37 Keď sa však
už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo
radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy,
ktoré videli, 38 a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene
Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! 39 Ale niektorí
farizeji zo zástupu Mu hovorili: Majstre, zakáž to svojim učeníkom!
40 Odpovedal im: Hovorím vám: Ak títo budú mlčať, kamenie bude
kričať.

Milodary:
* Bohuznáma rodina pri krste dieťaťa venuje milodar cirkevnému zboru 20 eur.

Oznamy:
* V utorok večerné služby Božie nebudú.
* Do konca apríla bude v našom zbore prebiehať zbierka trvanlivých potravín
a hygienických potrieb v rámci aktivít združenia „Kresťania v meste“. Aktuálne
potrebné sú deky, pracie prášky, mydlá, zubné pasty a kefky, hygienické
vreckovky, papierové aj vlhčené utierky, 7 dcl zaváracie fľaše - len so
šroubovacím uzáverom- slúžia bezdomovcom na prenos stravy. Vitrínka s
ukážkami je vo vestibule. Priniesť veci môžete v nedeľu pred Službami Božími,
alebo v utorok popoludní. Účelom celoročnej služby KVM je nasýtiť, ošetriť,
ošatiť a zvestovať Slovo Božie ľuďom bez domova. (bližšie info u s. E. Hradskej
na tel.č. 0910 298 939)
* Spoločenstvo SEŽ veľkej Bratislavy Vás pozýva na stretnutie, ktoré sa bude
konať v nedeľu 14.apríla 2019 o 15:00 v Zborovej sieni v Petržalke. Tému:
„Ženy v Ježišovej blízkosti vo svetle Veľkej noci“ prezentuje sestra farárka Eva
Kolesárová.
* V nedeľu 14.4. o 17:00 bude v kostole BJB na Palisádoch Veľkonočný koncert.
Spevokol a komorný orchester vedie Slávo Kráľ.
* Ofera z minulej nedele 31.3. bola 838,17 eur.

Služby Božie v pôstnom období a počas Veľkej noci:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Nedeľa:

10:30 16:00 10:00 10:30 -

DSS Stupava (16. 4.)
DD Pri kríži (24.4.)
EDS Partizánska - pravidelne
Služby Božie (po SB Večera Pánova)

Zelený štvrtok:
Veľký Piatok:
Veľkonočná nedeľa:
Veľkonočný pondelok:

18.4.2019 o 18:00 - SB s Večerou Pánovou
19.4. 2019 o 10:30 - pašiové, po SB Večera Pánova
21.4. 2019 o 10:30
22.4. 2019 o 10:30

* Ostatné aktivity CZ prebiehajú v pravidelnom čase.

