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Chceme vidieť Ježiša
Čítanie z pašií
Kázňový text: Ján 12, 20-33
20 Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo
niekoľko Grékov. 21 Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z
galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť
Ježiša! 22 Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip išli a
oznámili to Ježišovi. 23 Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby bol
oslávený Syn človeka. 24 Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno
pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak
odumrie, prinesie veľkú úrodu. 25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a
kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život.
26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i
môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. 27 Teraz je moja
duša vzrušená, a čo povedať: Otče, zbav ma tejto hodiny? Ale veď
som na to prišiel k tejto hodine. 28 Otče, osláv svoje meno! I prišiel
hlas z neba: Oslávil som a ešte oslávim. 29 A zástup, ktorý tam stál a
počul to, hovoril: Zahrmelo! Iní povedali: Anjel prehovoril k Nemu!
30 I povedal Ježiš: Nie pre mňa zaznel tento hlas, ale pre vás. 31
Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta
vyhodené. 32 A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem
všetkých k sebe. 33 To povedal, aby označil, akou smrťou mal
umrieť.

Milodary:
* Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje milodar
cirkevnému zboru 50 eur.
* Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje milodar
cirkevnému zboru 50 eur.

Oznamy:
* Do konca apríla Vás pozývame zapojiť sa do zbierky 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. Do tejto služby sú
zapojení dobrovoľníci z rôznych kresťanských spoločenstiev. (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.
* Ofera z minulej nedele 31.3. bola 256,69 eur.

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

10:30 18:00 16:00 10:00 10:30 -

DSS Stupava (9. a 23. 4.)
Pôstne večierne (zborová miestnosť)
DD Pri kríži (10. a 24.4.)
EDS Partizánska
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.

