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JJeežžiišš –– zzáákkllaadd nnaaššeejj iinntteeggrriittyy
Oslovenie
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. 146
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola 1 Pt 2, 3-10
Pieseň č. 607 (počas 2.v. požehnanie detí)
Evanjelium J 20, 19-23, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 129
Kázeň, modlitba, oznamy
Pieseň č. 602 - 1.v.
Antifóna č. 32
Kňaz: Pri Tvojom vzkriesení, Pane Ježiši Kriste, Haleluja.
Zbor: Nebesá i zem sa radujú, Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 602

Kázňový text: Ef 2, 11-22
1Preto pamätajte, že ste kedysi boli pohania podľa tela a neobrezanými vás prezývali takzvaní obrezaní,
totiž (obrezaní) ľudskou rukou na tele, 12a že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s
Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. 13Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí,
v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. 14Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v
jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo, 15keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho
nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka, nastolil pokoj 16a oboch v jednom
tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil to nepriateľstvo. 17A tak prišiel zvestovať pokoj vám
ďalekým a pokoj aj blízkym, 18lebo skrze Neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom Duchu. 19A tak teda
nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, 20vybudovaní na základe
apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, 21na ktorom každé stavanie,
(príslušne) pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi, 22a na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v
príbytok Boží.

M
Miillooddaarryy
* Bohuznáma sestra pri svojom vzácnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za veľkú milosť, že sa
dožila tohto veku. S prosbou o zdravie venuje na náš CZ 40 €.
* Spolusestra Michaela Mokrošová pri svojom krste a konfirmácii ďakuje Pánu Bohu za
Jeho milostivé vedenie a spolu so svojou rodinou prosia za svoju starú mamu Oľgu
Lojkovú v jej vážnych zdravotných ťažkostiach. Venujú 20 €.
* Bohuznáma rodina pri poslednej rozlúčke so svojim krstným synom a príbuzným
ďakuje Pánu Bohu za jeho život, za sprevádzanie v jeho ťažkej chorobe a porúča ho do
láskavej Božej milosti. Na potreby nášho CZ venuje 30 €.
* Ing. Arch. Ivan Múranica sa 16.4. dožíva 65 narodenín. Je spoluautorom projektu
obnovy námestia Neumark a Frauenkirche v Drážďanoch spolu s Ing. Arch. Jurajom
Luptákom, ktorý sa v týchto dňoch tiež dožíva svojho životného jubilea.
Ďakuje Pánu Bohu za Jeho pomoc a vedenie v ťažkom období svojho života a tiež ďakuje
svojim rodičom a starým rodičom Múranicovcom a Dzúr – Uličným za ich hlbokú vieru,
ktorá formovala aj jeho život a pomáhala prekonať prenasledovanie v 50-tych rokoch aj
neskôr.
Tiež ďakuje svojim deťom Martinovi a Lucii, že mu boli oporou v ťažkých chvíľach života.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (15.4.)
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka
Utorok (17.4.)
18,30h Nácvik spevokolu
Streda (18.4.)
14,15h Služby Božie DD Stupava
15,30h Služby Božie DD Pri Kríži

Štvrtok (19.4.)
17,30h Biblická hodina – J 15 kap.
18,30h Mládež
Piatok (20.4.)
17,30h Modlitby
Nedeľa (22.4.)
10,30h Služby Božie s VP
10,30h Detská besiedka
15,30h Maják

ZZoossnnuullíí
† Ing. Vratko Kaššovic, CSc. 69r.
† Margaret Katarína Zvadová, 90r.

† Mária Červenáková, 84r.
† Félix Slávik, 90r.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvvaacchh
22. apríl

Nový kostol
Veľký kostol
UPC

8.30h - Šefranko, 10.00h – Mišina, 18.00h - Grešo
9.30h - Grešo Malý kostol
18.00h - Hlačoková
9.30h - Balko

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

O
Ozznnaam
myy
Na budúcu nedeľu bude v rámci služieb Božích Večera Pánova.
Klub spoločnosti TVORBA pozýva na ďalšie stretnutie, ktoré bude v stredu 25. apríla 2012 o
17.00 hod. v Starom evanjelickom lýceu na Konventnej ul. 15. Prednášať bude
doc. Ing. Ľubomír Hyánek, CSc. Téma prednášky: Milan Rastislav Štefánik v denníku
Ferdinanda Píseckého.
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.
Vo výberovom konaní o obsadení postu riaditeľa hospodárskej správy (matkocirkvi) CZ ECAV
BA zborové presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Bratislava rozhodlo, že sa ním stáva Ing.
Martin Kováč.
Na misiu Slava Straku sme v tomto mesiaci vyzberali 115,53 €.
Ofera: Zelený štvrtok 85,45€
Veľký piatok 243,23€
Veľkonočný pondelok 77,55€.
Ofera pre kantora bola venovaná do zbierky na zakúpenie dataprojektoru pre náš CZ.

V nedeľu 22.4.2012 o 15,30h u nás v Dúbravke bude evanjelizačné stretnutie „Maják“.

