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Radosť zo vstúpenia a nádej z návratu
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na večerných bohoslužbách pri príležitosti
Vstúpenia Krista Pána na nebo – Ascensio Domini. Žalmista vznešene oslavuje Božiu
zvrchovanosť týmito slovami: „Tlieskajte, všetky národy, nadšene pozdravujte
Boha, lebo Hospodin, Najvyšší, vzbudzuje bázeň. On je veľký Kráľ nad celou
zemou. Boh kraľuje nad národmi, Boh sedí na svojom svätom tróne.“ (Ž 47,2-3.9)
 Pieseň zo spevníka č. 107, v. 1-2 „Žije Ježiš, život môj“

Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Dan 7,9-14 „Danielovo videnie“
 Pieseň zo spevníka č. 107, v. 3-4 „Žije Ježiš, život môj“

Kázeň slova Božieho – Sk 1,9-11 „Nanebovstúpenie Pána Ježiša“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
Oznamy
 Pieseň zo spevníka č. 362, v. 1-4 „Nauč ma, ó Pane“

Požehnanie: Pán Ježiš svojim nasledovníkom prisľúbil: „A hľa, ja som s vami po
všetky dni až do konca sveta.“ (Mt 28,20b). Amen.
Organové postlúdium
Kázňový text – Sk 1,9-11

9 Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak
z dohľadu. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich
zastali dvaja muži v bielom rúchu 11 a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte
a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako
ste ho videli odchádzať do neba.

OZNAMY:
 Bohoslužby – Nedeľa po Vstúpení (Exaudi) v nedeľu 28. mája 2017 o 09,30h
v modlitebni ECM na 1. poschodí. Liturgiou a zvesťou Božieho slova poslúži
s. katechétka zboru Mgr. Lenka Procházková, PhD. Srdečne Vás pozývame!
 V rámci aktivity „Klub – IsKeJp“ sa dnes o 19,00h chceme stretnúť pri dobrej káve,
čaji a menšom občerstvení a tráviť čas pri osobných rozhovoroch a spoločenských
hrách. Srdečne Vás pozývame!
 Od 26. do 28. mája 2017 sa v Prahe uskutoční Výročná konferencia ECM SO a ČO
pod vedením br. biskupa Dr. Patricka Streiffa zo Švajčiarska. Prosíme Vás o príhovorné
modlitby, aby priebeh konferencie vrátane zhodnotenia cirkevnej práce a rokovaní bol
podľa Božej vôle. Vopred ďakujeme!
 Ak chcete náš cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošlite, prosím, svoj
príspevok na účet zboru v Slovenskej sporiteľni: IBAN SK700900 0000 0000
11472097 (píše sa bez medzier), VS 663200 a KS 0558. Vopred Vám ďakujeme!

Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini)
Sviatkom Vstúpenia Krista Pána na nebo (štvrtok 25.5.) sa začína svätodušné
obdobie cirkevného roka. Ježiš svojim zmŕtvychvstaním ukončil dielo vykúpenia.
Jeho návrat do nebeskej ríše k Otcovi je vyvrcholením Jeho pozemského
účinkovania. O tejto veľkej udalosti čítame: „Ospevujte Boha, ospevujte!
Ospevujte nášho Kráľa, ospevujte! Veď Boh je Kráľom celej zeme, ospevuje ho
poučnými žalmami! Boh kraľuje nad národmi, Boh sedí na svojom svätom
tróne.“ (Ž 47,7-9)
Počas štyridsiatich dní pred odchodom k Otcovi Ježiš pripravuje svojich učeníkov
na prijatie poverenia zvestovať evanjelium (radostnú zvesť) všetkým národom
o Ňom ako o Vykupiteľovi a Spasiteľovi. Ak by toto poverenie učeníci nedostali,
vyšlo by nazmar všetko, čo Ježiš vykonal pre záchranu ľudského pokolenia. Na
toto poverenie kladie Ježiš veľký dôraz (cf. Mk 16,15; Sk 1,2). Zvesť o Ňom
nemožno prerušiť ani na chvíľu. Za svojich svedkov ustanovuje Ježiš najprv
učeníkov (nasledujú ďalší apoštolovia, misionári). Aby sa táto zvesť stala
univerzálnou, má byť Jeho svedkom každý kresťan. Kto zvesti o Vykupiteľovi
a Spasiteľovi sveta „uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“ (Mk 16,16)
Pán Ježiš sa so svojimi učeníkmi rozlúčil na Olivovom vrchu, a keď ich požehnal
„bol vzatý do neba a zasadol po pravici Božej.“ (Mk 16,19)
Stojíme pred tromi divmi Božej všemohúcnosti: Ježišovo narodenie, vzkriesenie
z mŕtvych a vstúpenie na nebo. Je to Božia ponuka a podnet k odvahe uveriť, čo
Boh v plnosti času, z bohatstva svojej Otcovskej lásky dal človeku. Platí tu výzva
apoštola Pavla: „Hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha.“
(Kol 3,1)

