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Moc Božia a moc človeka
PROGRAM
Predspev: č. 605 - Vojdite, plesajme
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. 139
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola 1K 15, 12-19
Pieseň č. 149
Evanjelium Mt 28, 11-15
Pieseň č. 125
Kázeň Mt 27, 62 - 66
Pieseň č. 602 - 1.v.
Antifóna č. 34
Kňaz: Kristus Pán umrel pre naše hriechy. Haleluja.
Zbor: A vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 602
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62 Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni (na sviatky), zhromaždili sa
veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63 hovoriac: Pane, rozpomenuli sme sa, že ten
zvodca riekol ešte zaživa: Po troch dňoch budem vzkriesený. 64 Rozkáž teda
strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli [v noci Jeho] učeníci,
neukradli Ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší
ako prvý. 65 Odpovedal im Pilát: Máte stráž, choďte a strážte, ako viete! 66 A
šli, zabezpečili hrob: zapečatili kameň a postavili stráž.
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* V nedeľu, 27. 4. 2014 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.

