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Dokonalý prejav lásky
Oslovenie
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje umučenie 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 Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš
sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne vedel, že prišla Jeho hodina odísť z tohto sveta
k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na
kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
svete, dokonale im preukázal lásku. Keď totiž
Pieseň č. 206
večerali, diabol už vnukol do srdca Judášovi,
Sláva, pozdrav, kolekta
synovi Šimona Iškariotského, aby Ho zradil.
Epištola 1J 4, 7-12
(Ježiš) vediac, že Mu Otec všetko dal do rúk a
že od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere,
Pieseň č. 116,
zložil rúcho a vezmúc zásteru, opásal sa. Potom
počas 2.v. požehnanie detí
nalial vodu do umývadla, začal umývať
Evanjelium J 13, 21-30
učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol
Pieseň č. 82
opásaný. Tak prišiel až k Šimonovi Petrovi, ale
Kázeň J 13, 1-12
ten Mu povedal: Pane, Ty mi umývaš nohy?
Modlitba, oznamy
Ježiš mu riekol: Čo ja robím, to teraz nechápeš,
Pieseň č. 496 - 1. v.
ale potom pochopíš. Povedal Mu Peter: Pane,
nikdy mi nebudeš umývať nohy! Odpovedal mu
Antifóna č. 31
Ježiš: Ak ťa neumyjem, nemáš so mnou podiel.
Kňaz: Pane Kriste, pre svoje umučenie.
Tu Mu povedal Šimon Peter: Pane, nielen nohy,
Zbor: Daj nám našich hriechov odpustenie.
ale aj ruky a hlavu (mi umy)! Ježiš mu riekol:
Kolekta
Kto sa okúpal, nepotrebuje sa umývať - iba ak
Áronovské požehnanie
nohy - a celý je čistý; aj vy ste čistí, ale nie
Pieseň č. 496
všetci. Poznal totiž svojho zradcu, preto
Volebný konvent
povedal: Nie všetci ste čistí. Keď im umyl nohy
a obliekol si rúcho a znovu si sadol, riekol im: Či
viete, čo som vám učinil?
Mt 13, 1-12

M
Miillooddaarryy
 Bohuznáma sestra pri úmrtí svojho vnuka Ondreja Tichého vo veku nedožitých 31 rokov,
prosí Pána Boha o Božie vedenie a ochranu pre celú pozostalú rodinu. Venuje na náš CZ 50 €.
 Bohuznáma sestra pri odchode do večnosti svojej mamy ďakuje Pánu Bohu za jej život.
Venuje na náš CZ v Dúbravke 30 €.
 Bohuznámy brat s rodinou spomínajú s láskou na svoju manželku, mamičku Elenku, ktoré
odišla do večnosti pred 17 rokmi. Prosia o Božiu milosť a požehnanie do ďalšieho života.
Venujú 50 €.
 Pánu Bohu známi starí rodičia pri narodení druhého vnúčika Philipa Daniela ďakujú
Hospodinovi za jeho milosť a lásku. Prosia o Božie požehnanie pre celú rodinu. Venujú 100 €.
 Bohuznáma sestra venuje pre deti v Červenici 5 €.
 V zbierke na misiu brata Slava Straku bolo minulú nedeľu 30,37 €. Srdečne ďakujeme.

O
Ozznnaam
myy
* Pozývame vás na biblickú hodinu na ktorej brat Marek Kukučka bude rozprávať o zážitku klinickej
smrti, ktorý ho priviedol ku viere. Vo štvrtok o 17,30h.
* Na budúcu nedeľu je Smrtná nedeľa, budeme čítať Pašie. Večera Pánova bude po SB.
* Klub spoločnosti TVORBA pozýva svojich členov a sympatizantov na ďalšie stretnutie, ktoré bude
v stredu 28. marca 2012 o 17h v starom evanjelickom lýceu na Konventnej ul. 15, s prednáškou
dekana EBFUK Ľubomíra Batku ThD. na tému „Znaky evanjelickej spirituality“.
* Udeľovanie Ceny Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela J. S. Bacha pre súčasníkov bude
v stredu, 21. 3. 2012 o 18.00 hod. (deň 327. výročia narodenia JSB) v Malom kostole. Účinkujú
tohtoroční laureáti Ceny Sebastian a Kresťanský komorný orchester ZOE. Vstup voľný. (www.juras.sk)

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (18.3.) 4. pôstna nedeľa
10,30h Služby Božie
10,30h Detská besiedka
Utorok (20.3.)
18,30h Nácvik spevokolu
Streda (21.3.)
14,15h Služby Božie DD Stupava
15,30h Služby Božie DD Pri Kríži

Štvrtok (22.3.)
17,30h Biblická hodina
18,30h Stretnutie mládeže
Piatok (23.3.)
17,30h Modlitebné stretnutie
Nedeľa (25.3.) Smrtná nedeľa
10,30h Služby Božie, VP
10,30h Detská besiedka

SSlluužžbbyy BBoožžiiee ppooččaass vveeľľkkoonnooččnnýýcchh ssvviiaattkkoovv vv DDúúbbrraavvkkee::
55.. 44.. 22001122 ZZeelleennýý ššttvvrrttookk-1188,,0000hh SSlluužžbbyy BBoožžiiee ss VVeeččeerroouu PPáánnoovvoouu
66.. 44.. 22001122 VVeeľľkkýý ppiiaattookk -1100,,3300hh SSlluužžbbyy BBoožžiiee ss ččííttaanníím
m PPaaššiiíí,, ppoo SSBB VVeeččeerraa PPáánnoovvaa
88.. 44.. 22001122 VVeeľľkkoonnooččnnáá nneeddeeľľaa -1100,,3300hh SSlláávvnnoossttnnéé sslluužžbbyy BBoožžiiee
99.. 44.. 22001122 VVeeľľkkoonnooččnnýý ppoonnddeellookk -- 1100,,3300hh SSlluužžbbyy BBoožžiiee,, ppoo SSBB VVeeččeerraa PPáánnoovvaa
ZZoossnnuullíí
† Alžbeta Potúčková, 75 r.

† Mária Klaučová, 83 r.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee
25. 3. 2012
Nový kostol
Veľký kostol
Malý kostol
UPC

8.30h 9.30h 17.00h 9.30h -

Mišina,
10.00h – Grešo
Polcková
Hlačoková
Mozola

17.00h – Šefranko

