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Paradox Božej moci
Čítanie z Pašií str. 44
******************************************

Kázňový text: Zj 3, 7-8
7 Anjelovi zboru filadelfskému napíš: Toto hovorí Svätý a Opravdivý, ktorý má
kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto
neotvorí: 8 poznám tvoje skutky. Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto
nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a
nezaprel si moje meno.

MILODARY
*
Pri príležitosti 100. výročia narodenia drahého otca Juraja Ragalu si s láskou
spomína dcéra Vierka s manželom Dominikom. Na kostol v Dúbravke venujú 50 €.
*
Bohuznáma sestra pri príležitosti narodenín ďakuje Pánu Bohu za doterajšie vedenie
a prosí o ďalšiu pomoc pre celú rodinu a sprevádzanie syna na cestách. Venuje 20 €.
*
Bohuznáme sestry Magdaléna a Milka pri príležitosti pôstneho obdobia prosia
o Božie vedenie, silu, zdravie a požehnanie. Porúčajú seba i svoje rodiny do Božích rúk
a ďakujú za Jeho milosť a lásku. Venujú na náš CZ 20 € a pre deti v Červenici 30 €.
*
Bohuznáma sestra ďakuje za uzdravenie a prosí o milosť Božiu do ďalšieho života.
Do ofery vložila milodar 50 € pre deti v Červenici.
*
Bohuznámy brat pri platení cirk. príspevku venuje na náš CZ 30. Prosí o Božie
požehnanie.
*
Sestra Danuša Obetková z Domova dôchodcov Jesene života pri prijatí Večere
Pánovej venuje na náš CZ 30 €.
*
Bohuznáma sestra venuje 10 € na výdavky s pohostením v našom CZ.

SLUŽBY BOŽIE POČAS SVIATKOV:
28. 3. 2013
29. 3. 2013
31. 3. 2013
1. 4. 2013

Zelený štvrtok
Veľký piatok
Vzkriesenie
Veľkonočný pondelok

18.00h
10.30h
10.30h
10.30h

Služby Božie s Večerou Pánovou
Služby Božie s čítaním Pašií, po SB VP
Slávnostné služby Božie
Služby Božie, po SB Večera Pánova

PROGRAM TÝŽDŇA:
Ne 24.3.2013 Kvetná nedeľa
10.30h Služby Božie, VP
Modlitby

Po 25.3.2013
15.30h Vyučovanie konf. 2.r.

Ut 26.3.2013
18.30h Nácvik spevokolu

OZNAMY
*
Pozývame vás na pôstne modlitby. Dnes po službách Božích, v týždni od pondelka do
štvrtka o 18.00h.
*
Dnes po skončení služieb Božích vás deti a dospelí z Klubu 6+ pozývajú na Jarný bazár
svojich výrobkov. Všetky peniaze vyzbierané za predaj, budú zaslané na podporu detí v
detskom domove v Mbabene vo vo Swazijsku, ktorý už niekoľko rokov takouto formou
podporujeme aj vďaka vašej pomoci.
*
Pozývame vás na tohtoročný LETNÝ ZBOROVÝ TÁBOR. Bude sa konať v termíne 20.27.7.2013 v hoteli Meander v Tatranskej Štrbe. Viac info na nástenke, alebo na našom webe.
*
Náš spolubrat Ivan, ktorý vypomáha v našom cirk. zbore v Dúbravke hľadá ubytovanie na
tri mesiace (apríl – jún). Kto by mu vedel pomôcť, nech sa prihlási v našej kancelárii alebo na
tel. č. 0910100393.

