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Prázdny hrob je zárukou plnosti života
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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: Bratia a sestry! Zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme
spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k
trojjedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou
nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito
slovami:
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše
hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou.
Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť.
Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.
Kňaz: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes
hovorí: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby
nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
Pieseň č. 150
Sláva, pozdrav, kolekta, Žalm 118, 14 - 24
Pieseň č. 132
Evanjelium Mt 28, 1-8, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 600
Kázeň 1 K 15, 14
Pieseň spevokolu
Pieseň č. 151 - 1. v.
Antifóna č. 36
Kňaz: Ja som vzkriesenie i život, vraví Kristus Pán.
Zbor: Kto verí v Neho, bude žiť, aj keď umrel.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 151
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* Pri spomienke na rodičov Alexandra a Zuzanu
Kázňový text: 1 K 15, 14
Hodžovcov venuje dcéra Miloslava 50 € na náš CZ.
* Sestra Andrea ďakuje Pánu Bohu za pomoc pri
operácii a prosí o požehnanie a Jeho vedenie do
14 A ak Kristus nebol
ďalších dní. Venuje 20 €.
vzkriesený, tak je prázdne
* Bohuznámy brat venuje na náš kostol milodar
naše kázanie, prázdna je
65 €.
aj vaša viera.
* Bohuznámy brat s manželkou venujú milodar
na EDS 10 €.
* Bohuznámi manželia ďakujú za svoju rodinu,
deti a vnúčata, za spoločne strávený čas počas
sviatkov a venujú 50 € na náš CZ.
* Naša spolusestra z Domova dôchodcov Pri kríži sa z milosti Božej dožila 90
narodenín. Spomína sa svojich rodičov a syna, ktorí ju predišli do večnosti. Venuje 50 €.
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* V nedeľu, 27.4. poslúži zvesťou slova Božieho na našich službách Božích Mgr.
Libor Bednár, PhD., zborový farár v Poprade.
* V sobotu 26.4.2014 budeme mať modlitby 12/1. Možete sa zapísať, zoznam je
pri východe z kostola.
* Slávnosť konfirmácie v našom cirk. zbore plánujeme v nedeľu 11. 5. 2014,
skúška konfirmandov bude v piatok 9. 5. o 18,00h. Za dospelých členov cirkvi bude
prijatých 11 dievčat a 2 chlapci.
* V nedeľu, 27. 4. 2014 o 19.00h budeme mať v našom kostole muzikál Sláva
Kráľa – Zasľúbená zem. Srdečne vás na toto podujatie pozývame.
* Pozývame naše deti na Denný tábor. Info u Janky Sečkárovej tel. 0944121460.
*
V školskom roku 2014/2015 sa na Evanjelickom lýceu otvára aj 4-ročné
štúdium. Prihlášky sa prijímajú do 30. apríla 2014. Bližšie informácie na stránke
školy www.evlyceum.sk.
*
Cirkevný zbor v Modre nás pozýva na koncert 80 členného akademického
speváckeho zboru z USA The Wartburg Choir, 30.4.2014 o 19,00h.
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21. 4. 2014 Pondelok
10,30 Služby Božie
22. 4. 2014 Utorok
10,00 Služby Božie DD Stupava
18,30 Spevokol
23. 4. 2014 Streda
18,00h Biblická hodina
24. 4. 2014 Štvrtok
9,00h Služby Božie kaplnka EDS
18,30 Od-mlad

25. 4. 2014 Piatok
14,30 Konf. príprava 2. roč.
15,15 Dorast
17,30 Modlitby
27. 4. 2014 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka
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Prvá slávnosť veľkonočná 2014
Ale kameň našli odvalený od hrobu, a keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša. (L 24, 2-3)
Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Veľká noc je pre nás sviatkom nového života a duchovnej slobody. Sú to dary
vykúpenia Pána Ježiša Krista. On nás vykúpil nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo
zlatom, ale obeťou svojho vlastného života, tým, že premohol smrť svojím slávnym
zmŕtvychvstaním.
Kristus hol vzkriesený z mŕtvych (1K 15, 20). Slovo o udalosti vzkriesenia je v
Pavlovom liste korintským kresťanom napísané spôsobom vyjadrujúcom udalosť, ktorá
sa stala v minulosti, ale jej dôsledky stále pokračujú. To znamená, že udalosť Ježišovho
vzkriesenia je stále aktuálna.
Veľká noc tak neznamená iba pohľad upretý do minulosti. Veľká noc je predovšetkým
prežívaním udalosti, ktorá nám svedčí o tom, že Ježiš Kristus bol vzkriesený a žije!
A ten, kto berie vzkriesenie Pána Ježiša Krista vážne, ten už nemôže žiť tak, akoby sa táto
dodnes trvajúca udalosť nestala. Vzkriesený Pán je tu, je prítomný a Jeho cirkev, teda
kresťania sú Ním povolávaní, aby plnili svoje poslanie.
Učenie Ježiša Krista, Jeho pôsobenie, smrť a vzkriesenie - to všetko nám ukazuje, o čo
konkrétne tu ide. Ide o to, aby sme verili a žili podľa toho, že nakoniec zvíťazí pravda,
spravodlivosť, láska, a nedali sa od tohto presvedčenia odradiť nijakými prejavmi zla,
klamstva, nespravodlivosti, nenávisti. Vo svojom osobnom i rodinnom živote v pokání, v
pokore i s radosťou rešpektujme Božiu vôľu a s vďakou prijímajme prejavy Božej lásky a
požehnania. Uvažujme nad tým, ako je možné uskutočniť myšlienky Pána Ježiša Krista v
našej spoločnosti. Prosme o silu a múdrosť k tomu, aby sme sa nesprávali ľahostajne voči
zlu, ale aby sme sa aktívne dokázali proti nemu postaviť spôsobom, aký používal Pán Ježiš.
Je potrebné zastávať sa slabých a konať konkrétne v ich prospech. Je potrebné poznávať
pravdu ajednoznačne sa postaviť na jej stranu, odhaľovať pokrytectvo i sebecké záujmy a
mať odvahu zaujať voči nim kritický postoj.
Vzkriesený Ježiš Kristus nám k tomu skrze svoje slovo a Ducha Svätého dáva
potrebné poznanie. Pre Jeho obeť máme odpustenie hriechov. On nám ponúka a dáva svoj
pokoj i silu. Je ochotný nám pomáhať, dávať novú odvahu viery, trpezlivosť i životnú
múdrosť.
Ježiš Kristus bol vzkriesený z mŕtvych a žije! To je mohutné posolstvo veľkonočného
rána i každej nedele, ktorá je sviatkom Kristovho vzkriesenia. Je to posolstvo života a
slobody. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa,
nastali nové (2K 5, 17).
Prajeme vám všetkým Božou láskou a milosťou požehnané veľkonočné sviatky.
Milan Krivda
biskup ZD

Miloš Klátik
generálny biskup

Slavomír Sabol
biskup VD

