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Zelený štvrtok

Pieseň č. 490
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium – J 13, 31-38
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 101
Kázeň
Modlitba, oznamy

5.4.2012

Pieseň č. 643 - 1. až 4.v.
Večera Pánova
Antifóna č. 26
Kňaz: Kristus bol ranený pre naše hriechy.
Zbor: A strýznený pre naše neprávosti.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 643

Kázňový text: Lk 22, 15-20
15 Tu im povedal: Túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka, skôr, ako by
som trpel; 16 lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve
Božom. 17 Potom vzal kalich, dobrorečil a povedal: Vezmite ho a deľte sa medzi sebou; 18 lebo
hovorím vám, že odteraz nebudem piť z plodu vínneho kmeňa, až kým nepríde kráľovstvo Božie.
19 Nato vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za
vás; to čiňte na moju pamiatku. 20 A podobne (vzal) po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je
nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee ppooččaass vveeľľkkoonnooččnnýýcchh ssvviiaattkkoovv vv DDúúbbrraavvkkee::
6. 4. 2012 Veľký piatok
8. 4. 2012 Veľkonočná nedeľa 9. 4. 2012 Veľkonočný pondelok -

10,30h Služby Božie s čítaním Pašií, po SB Večera Pánova
10,30h Slávnostné služby Božie
10,30h Služby Božie, po SB Večera Pánova

Veľký piatok

6.4.2012

ČČííttaanniiee zz PPaaššiiíí ssttrr.. 8811
**********************************************************************

Kázňový text: 1 Pt 2, 21-25
21 lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali
Jeho šľapaje. 22 On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; 23 keď Mu zlorečili,
nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi; 24 na vlastnom tele
vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé
rany vás uzdravili. 25 Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi
vašich duší!

M
Miillooddaarryy
*
Pánu Bohu známy brat pri príležitosti životného jubilea, ktorého sa dožil
v prijateľnom zdraví, v dobrej rodinnej atmosfére a tvorivej pohode, ďakujúc Pánu Bohu
za tento dar a so spomienkou na svojich rodičov venuje na náš CZ 100 €.
*
Naša spolusestra Darina Chovancová ďakuje Pánu Bohu za pomoc a Jeho milostivé
vedenie pri operáciách. Prosí za zdravie a Božiu ochranu. Venuje na náš CZ 20 €.
*
Bohuznámy darca vložil do ofery minulú nedeľu 100 €.
Srdečne ďakujeme za štedré milodary.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Utorok (10.4.)
18,30h Nácvik spevokolu - nebude
Štvrtok (12.4.)
17,30h Biblická hodina – Téma: VP v evanjeliách

18,30h Mládež
Nedeľa 15.4.2012
10,30h Služby Božie, 10,30h Detská besiedka

O
Ozznnaam
myy
Pozývame Vás na muzikál Dávid a Goliáš – predstavenie pre celú rodinu – v podaní detského
speváckeho zboru Brettheimer Kinderchor z Nemecka v sobotu 14. apríla o 17.30 hod. v
Novom kostole na Legionárskej ulici.
V nedeľu 22.4.2012 o 15,30h u nás v Dúbravke bude evanjelizačné stretnutie „Maják“.
Ofera minulú nedeľu bola 189,10 €.
Ďakujeme našim bratom a sestrám, ktorí nám pomohli pri čítaní Pašií počas sviatkov.
ZZoossnnuullíí
† Žofia Hustáková, 83 r.

† Július Kováčik, 91r.

† Irena

Repková, 93 r.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvvaacchh
6. 4. 2012
Nový kostol
Veľký kostol

8.30h - Grešo
9.30h - Polcková

10.00h - Šefranko
18.00h - Hlačoková

18.00h - Mišina

8. 4. 2012
Nový kostol
Veľký kostol
UPC

8.30h - Šefranko
9.30h - Hlačoková
9,30h - Mozola

10.00h - Mišina
Malý kostol

18.00h - Grešo
18.00h - Polcková

9. 4. 2012
Nový kostol
Veľký kostol

8.30h - Grešo
9.30h - Polcková

10.00h - Mišina
Malý kostol

18.00h - Mozola
18.00h - Hlačoková

1. slávnosť veľkonočná

8.4.2012

Choďte, zvestujte!

Oslovenie
Pieseň spevokolu
Predspev: Ó Ježiši,
Tvoje vzkriesenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás,
Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti,
napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami.
Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa
nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na
ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu
sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 150
Pieseň č. 131 - 1. a 2.v.
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 103
Antifóna č. 36
Pieseň č. 132
Kňaz: Ja som vzkriesenie i život, vraví
Evanjelium J 20, 1-10
Kristus Pán.
Viera všeobecná kresťanská
Zbor: Kto verí v Neho, bude žiť, aj keď
umrel.
Pieseň č. 600
Kolekta, Áronovské požehnanie
Kázeň
Pieseň č. 131
Pieseň spevokolu

Kázňový text: Mt 28, 1-10
1 Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. 2
A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol
si naň. 3 Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh. 4 A strachom pred ním chveli sa
strážcovia a zostali ako mŕtvi. 5 Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte
Ježiša, toho ukrižovaného! 6 Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal. 7
A choďte rýchlo; povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galiley,
tam Ho uvidíte. Ajhľa, povedal som vám. 8 A odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou
radosťou bežali to zvestovať Jeho učeníkom.
9 A [ako šli zvestovať to Jeho učeníkom], ajhľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Buďte
pozdravené! A ony pristúpili, objali Mu nohy a klaňali sa Mu. 10 Ježiš im riekol: Nebojte sa!
Choďte, zvestuje to mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.
Úradné hodiny na farskom úrade v Dúbravke
Pondelok:
9,00h – 14,30h
Utorok:
9,00h – 18,30h
Streda:
Nestránkový deň (vyučovanie náboženstva, služby Božie v DD)
Štvrtok:
13,30h – 18,30h
Piatok:
9,00h – 14,30h

2. slávnosť veľkonočná

9.4.2012

Predspev: Vojdite, plesajme č. 605
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami.
Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa
nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na
ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu
sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 149
Antifóna č. 34
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 118
Kňaz: Kristus Pán umrel pre naše hriechy.
Haleluja.
Pieseň č. 145
Zbor: A vstal z mŕtvych pre naše
Evanjelium Mk 16, 1-8
ospravedlnenie. Haleluja.
Pieseň č. 125
Kolekta, Áronovské požehnanie
Kázeň
Pieseň č. 151
Pieseň č. 151 - 1.v.
*******************************************************************************************************************************

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Veľká noc 2012
Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. Pravica Hospodinova dokázala silu! Neumriem, ale budem žiť a
hlásať budem skutky Hospodinove. (Ž 118, 15b – 17).
Veľká noc nám hovorí o veľkom a jedinečnom víťazstve života nad smrťou. Dnes je pre kresťanov deň víťazstva!
Veľký piatok nám pripomenul, že pravdu je možné aj ukrižovať, že nespravodlivosť môže niekedy oslavovať svoj triumf.
No veľkonočné ráno nám zdôrazňuje, že to všetko je len dočasné. Konečné víťazstvo je vždy tam, kde je Ježiš Kristus, teda
na strane pravdy, spravodlivosti a života! Pán Boh je večný, večná je aj Jeho moc a láska. Preto Jemu patrí rozhodujúce
slovo. Pravica Hospodinova dokázala silu! (Ž 118).
Tí, čo chceli za každú cenu udržať Ježiša v hrobe, boli a vždy nanovo sú porazení. Veď Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ, bol
vzkriesený, vstal z mŕtvych. Kristus žije! Kristus je Víťaz!
Smrť Ježiša Krista patrí do minulosti, ktorá sa už pominula; do minulosti, z ktorej sám Ježiš vystúpil do života, do stálej
prítomnosti, ktorá jediná má zasľúbenie a nádej v budúcnosti. Je to zrejmé aj zo slov dvoch mužov, Božích poslov:
Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet Ho tu, ale vstal! (L 24, 5b – 6). Boží poslovia poukazujú na to, čo je rozhodujúce:
Ježiš Kristus žije! Vstal a žije naveky! Viac už neumrie. Ani vtedy, keď Ho ľudia vyhlásia za mýtus, keď sa Ho budú snažiť
vymazať z dejín sveta, keď pohrdnú Jeho láskou.
Bratia a sestry! Veľká noc nás všetkých povzbudzuje aj k tomu, aby sme sa my osobne stali svedkami, rozširovateľmi
evanjelia, a to celým spôsobom nášho života. Preto je dôležité aj to, že ste sa k svojej viere priznali aj pri sčítaní
obyvateľstva, a veľmi potrebné je, aby sme sa podľa toho priznania a vyznania aj rozhodovali a podľa toho i konali. Kristovo
zmŕtvychvstanie je základom našej viery aj základom cirkvi Ježiša Krista. Šíriť zvesť o Ježišovi je poslaním a aj povinnosťou
každého kresťana. Veď svedectvo o Tom, ktorý nezostal v hrobe, ale premohol hriech a smrť, je účinnou útechou a
povzbudením pre blúdiacich, pre zarmútených, pre umierajúcich, ale aj pre tých, ktorých túžbou je prežiť svoj pozemský
život zmysluplne.
Je preto dôležité aj to, aby sme svätili tieto sviatky naozaj správne, teda kresťansky. Aby skutočnosť, že sme sa duchovne
stretli s Ježišom Kristom, bola viditeľná na nás nielen teraz, ale aj keď prídeme do svojich domácností, aj vtedy, keď
sviatočné dni pominú a my budeme znovu uprostred svojich povinností, bežných starostí, problémov i radostí. Prosme
Pána Boha, aby nás tohtoročné sviatky Veľkej noci zmobilizovali k tomu, aby sme sa stali skutočnými svedkami Ježiša
Krista, a tak patrili k Jeho nasledovníkom, ktorí Mu ostanú verní, pretože Ježiš Kristus je tá Cesta i Pravda i Život pre
každého osobne, pre našu cirkev aj pre našu pozemskú domovinu!
Prajeme Vám Božou láskou a radosťou z víťazstva Pána Ježiša Krista požehnané veľkonočné sviatky!
Milan Krivda
biskup ZD

Miloš Klátik
generálny biskup

Slavomír Sabol
biskup VD

