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Zelený štvrtok
Dies viridium

Evanjelická cirkev metodistická – Slovenská oblasť
farnosť: Bratislava – Staré Mesto

Postoj srdca pri Večeri Pánovej
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v Zelený štvrtok – Dies viridium.
Dnes slávime sv. Večeru Pánovu.. Žalmista v úvode svojho vyjadrenia vyprosuje
Božie požehnanie slovami: „Nech je nám Boh milostivý a žehná nás, nech medzi
nami zažiari jeho tvár.“ (Ž 67,2)
 Pieseň zo spevníka č. 209, v. 1-2 „Skala vekov“

Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ex 12,21-28 „Veľkonočný Baránok“
Čítanie z Nového zákona (NZ)– Lk 22,14-22 „Posledná večera
Oznamy
 Pieseň zo spevníka č. 209, v. 3-4 „Skala vekov“

Kázeň slova Božieho – 1Kor 11,27-28 „Nehodná účasť na Pánovej večeri“
 Pieseň zo spevníka č. 257, v. 1-5 „Tak, jak som, idem“

Sv. Večera Pánova (dôraz na radosť, liturgia 2.2.4) + modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 218, v. 1-2 „Za Ježišom idem“

Požehnanie: „Hospodin je záchranou. Nech tvoje požehnanie spočinie na
tvojom ľude.“ (Ž 3,9) Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 218, v. 3 „Za Ježišom idem“

Kázňový text – 1Kor 11,27-28

27 Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil kalich Pána, previní sa
proti telu a krvi Pána. 28 Nech teda skúma človek sám seba a tak je z chleba
a pije z kalicha.

Bohoslužby počas sviatkov v modlitebni ECM Bratislava – Staré Mesto
14.04.2017 o 15,00h Veľký piatok - Bohoslužby s čítaním Pašií
16.04.2017 o 09,30h 1. slávnosť veľkonočná - Slávnostné bohoslužby
16.04.2017 o 11,00h 1. slávnosť veľkonočná - Bohoslužby v DSS Betánia s VP
17.04.2017 o 10,00h 2. slávnosť veľkonočná - Spoločné bohoslužby v DK v Seredi

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
Pre porozumenie podstaty Pánovej večere si treba pozorne prečítať tie
časti evanjelií a 1. listu Korinťanom, v ktorých sa píše o jej ustanovení.
Hovoria nám, že cieľom tejto sviatosti je pamiatka Pánovej smrti. To robíme
pri jedení chleba a pití vína, to sú vonkajšie znamenia vnútornej milosti za
telo a krv Ježiša Krista.
Pre všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť Pánovej večere, je dôležité a
prospešné sa vopred na svätú sviatosť sebaspytovaním a modlitbou. Táto
príprava však nie je nevyhnutná. Ak na to nemáme čas, máme sa pripraviť
ako obyčajne. Treba na to však dve veci, ktoré sa musia dodržať za každých
okolností: pevné predsavzatie v srdci dodržiavať všetky Božie príkazy a
úprimná túžba byť účastný všetkých Jeho zasľúbení.“

(Breviár JW, Príprava na Pánovu večeru - str. 29)

VÝZNAM ZELENÉHO ŠTVRTKU
Zelený štvrtok – je zrejme pomenovaný podľa zelene v Getsemanskej záhrade,
kde sa Ježiš modlil a bol zatknutý vojakmi. Iné vysvetlenie hovorí, že názov pochádza
z germánskeho bohoslužobného názvoslovia, zo slova greinen – nariekať. V starej cirkvi
sa totiž v tento deň konalo zmierenie kajúcnikov. Biskup ich rozhrešil a prijal
do spoločenstva veriacich. Hriešnici sa podobali suchým ratolestiam, ktoré sa pokáním
a rozhrešením zazelenali na strome cirkvi
Na Zelený štvrtok Ježiš zhromaždil svojich učeníkov k poslednej večeri, aby spolu
oslávili hod veľkonočného baránka. Ježiš však nepredniesol zvyčajnú reč o význame
veľkonočného baránka a vyvedení židovského národa z Egypta, ale namiesto toho
hovoril o svojej vlastnej obeti. Zreteľne znázornil učeníkom význam svojej smrti, keď
chlieb a víno označil ako svoje telo a krv. Tak ako baránok v Egypte svojou krvou
zachránil Izraelcov pred smrťou, tak Ježiš Kristus sa umučením a nevinnou smrťou
obetoval ako veľkonočný baránok za záchranu celého ľudstva od hriechov a smrti.

