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Moc tmy
Čítanie z Pašií str. 44
******************************************

Kázňový text: Lk 22, 47-53

47Ešte hovoril, a hľa, (prichádzal) zástup, a jeden z dvanástich, menom Judáš,
išiel vopred a blížil sa k Ježišovi, aby Ho pobozkal. 48Ježiš mu riekol: Judáš,
bozkom zrádzaš Syna človeka? 49Keď tí, čo boli okolo Neho, videli, čo sa chystá,
spýtali sa: Pane, či udrieť mečom? 50A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a
odťal mu pravé ucho. 51Ježiš riekol: Prestaňte! Nato dotkol sa mu ucha a
uzdravil ho. 52Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a
starším, ktorí Ho prišli zajať: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kyjmi, 53a keď som
každý deň býval s vami v chráme, nepoložili ste ruky na mňa. Ale toto je tá vaša
hodina a moc tmy.
M
Miillooddaarryy
 Bohuznáma sestra pri svojom okrúhlom výročí - 70. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za
doterajšiu milosť a prosí o ďalšie vedenie. Prosí o zdravie pre celú rodinu. Venuje 30 €.
 Náš brat farár ďakuje Pánu Bohu za požehnanie, porúča svoju rodinu aj celý náš cirkevný zbor
do Božej ochrany a milostivého vedenia. Pri svojich narodeninách venuje na náš CZ 50 €.
 Pri výročí narodenín zosnulých rodičov s láskou a vďačnosťou si na nich spomína bohuznáma
sestra a venuje 50 €. Prosí o Božie vedenie pre celú rodinu.
 Bohuznáma sestra s rodinou spomína na svojho manžela, otca a starého otca pri 19. výročí
jeho odchodu do večnosti. Tiež spomínajú na svojich v Pánu zosnulých rodičov a starých
rodičov Repkovcov, a starú a prastarú mamu Novosadovú, pri ich výročiach odchodu do
večnosti. Venujú 30 €.
 Bohuznámy brat ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie a pomoc. Venuje na náš CZ
50 €.
 Bohuznámy darca vložil svoj milodar 50 € do ofery.
 Dňa 28.3. 2012 odišla do večnosti naša spolusestra Irena Repková. Zomrela vo veku 93 rokov.
Posledná rozlúčka s ňou bude v utorok, 3.4.2012 o 13,00h v Slávičom údolí.
Srdečne ďakujeme všetkým za štedré milodary.

O
Ozznnaam
myy
Dnes po službách Božích si naše deti z Klubu 6+ pripravili bazár svojich prác.
V utorok 3. apríla o 18,00h v rámci večerných teologických služieb Božích v Novom kostole na
Legionárskej ulici sa bude konať Pásmo pôstneho slova a hudby. Pásmo pripravili študenti a
pedagógovia Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a Akademický spevácky zbor
EBF UK ICHTHYS.
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. Preklad piesní bude zabezpečený. Vstupné dobrovoľné.
Na Veľký piatok bude STV 1 vysielať o 12,00h polohraný historický dokument SOLA FIDE,
ktorý spracováva dejiny evanjelickej cirkvi od Žilinskej synody po Tolerančný patent.
Ofera minulú nedeľu bola 137,48 €.
Na misiu brata Slava Straku sme za mesiac marec vyzberali 140,23 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (1.4.) Kvetná nedeľa
10,30h Služby Božie, VP
10,30h Detská besiedka
Utorok (3.4.)
18,30h Nácvik spevokolu

Streda (4.4.)
14,15h Služby Božie DD Stupava s VP
15,30h Služby Božie DD Pri Kríži s VP

SSlluužžbbyy BBoožžiiee ppooččaass vveeľľkkoonnooččnnýýcchh ssvviiaattkkoovv vv DDúúbbrraavvkkee::
5. 4. 2012 Zelený štvrtok 18,00h Služby Božie s Večerou Pánovou
6. 4. 2012 Veľký piatok 10,30h Služby Božie s čítaním Pašií, po SB Večera Pánova
8. 4. 2012 Veľkonočná nedeľa 10,30h Slávnostné služby Božie
9. 4. 2012 Veľkonočný pondelok 10,30h Služby Božie, po SB Večera Pánova
ZZoossnnuullíí
† Helena Dávidová, 55 r.

Úradné hodiny na farskom úrade v Dúbravke
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

9,00h – 14,30h
9,00h – 18,30h
Nestránkový deň (vyučovanie náboženstva, služby Božie v DD)
13,30h – 18,30h
9,00h – 14,30h

SSlluužžbbyy BBoožžiiee
6. 4. 2012
Nový kostol
Veľký kostol
8. 4. 2012
Nový kostol
Veľký kostol
Malý kostol
UPC

8.30h - Grešo
9.30h - Polcková

8.30h 9.30h 18.00h 9,30h -

Šefranko
Hlačoková
Polcková
Mozola

10.00h - Šefranko
18.00h - Hlačoková

18.00h - Mišina

10.00h - Mišina

18.00h - Grešo

