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Priama cesta
Čítanie pašiových príbehov
≽
≽ Predspev: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
≽
≽ Privítanie

Farár: Vitajte na bohoslužbách v 6. nedeľu pôstnu. Dnes sa započúvame do pašiových
príbehov, ktoré sa čítajú na Kvetnú nedeľu. Nech Pán požehnaná tento čas.

≽
≽ Introit
Farár:
Zbor:
Farár:
Zbor:
Farár:
Zbor:
Farár:
Zbor:

Hľa, vstupujeme do Jeruzalema,
a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo napísali proroci.
Vydajú ho pohanom, vysmejú ho, potupia a opľujú. Zbičujú ho a zabijú,
ale on na tretí deň vstane z mŕtvych.
(Lk 18,31-33)
Toto slovo je spoľahlivé a zaslúži si byť úplne prijaté:
Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov.
(1Tim 1,15)
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bola na počiatku, i teraz i naveky vekov. Amen.

≽
≽ Pieseň č. 52, v. 1
≽
≽ Požehnanie detí
≽
≽ Antifóna

Farár: On však bol prebodnutý za naše hriechy,
Zbor: zdrvený za naše neprávosti.

(Iz 53,5)

≽
≽ Kolekta

Farár: Pane Ježišu Kriste, ktorý vchádzaš do Jeruzalema trpieť za nás.
Pokorne a kajúcne sa skláňame pred Tebou.
Dopraj nám, prosíme, pevné sústredenie sa na deje Tvojho utrpenia
a verili, že si spasil to, čo malo zahynúť.
Požehnaj naše rozmýšľanie, spevy a modlitby,
očisť a obráť k sebe naše srdcia. Amen.

≽
≽ Apoštolský pozdrav

Farár: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

(2Kor 1,2)

≽
≽ Výzva

Farár: Milé sestry a milí bratia. Vypočujme si históriu utrpenia nášho Pána
Ježiša Krista, ako nám ju podávajú evanjeliá.

Text: Slávnostný vstup do Jeruzalema (Mt 21,1-9)
≽
≽ Pieseň č. 52, v. 2
Text: Vyčistenie chrámu (Mt 21,12-13; Jn 2,18-22)
Text: Posledná večera (Lk 22,7-20)
≽
≽ Pieseň č. 52, v. 3
Text: Označenie zradcu (Mt 26,21-25; Jn 13,30-35)
≽
≽ Pieseň č. 52, v. 4
Text: Výstraha Petrovi (Mt 26,30-35)
Text: Ježiš v Getsemane (Jn 18,1-2; Mt 26,36-42)
≽
≽ Pieseň č. 292, v. 1
Text: Zajatie Ježiša (Mt 26,43-56)
Text: Ježiš pred veľkňazmi (Jn 18,12-13.19-24; Mt 26,58-68)
≽
≽ Pieseň č. 292, v. 2
Text: Peter zapiera Ježiša (Mt 26,69-75)
Text: Judášova smrť (Mt 27,1-10)
≽
≽ Pieseň č. 292, v. 3
Text: Ježiš pred Pilátom (Jn 18,28-35)
Text: Ježiš pred Pilátom (Jn 18,36-38; Mk 15,3-13)
≽
≽ Pieseň č. 292, v. 4
≽
≽ Kázeň – Iz 26,7
≽
≽ Chválospev (1)
≽
≽ Spoločné modlitby, modlitba Pánova a oznamy
≽
≽ Chválospev (2)

≽
≽ Áronovské požehnanie: „Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni!

Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Nech
Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!“ (Nu 6,24-26) Amen.

≽
≽ Záverečná prosba: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Iz 26,7
7 Cesta spravodlivého je priama, ty vyrovnávaš chodník spravodlivého.
OZNAMY:
≽
≽ Veľkonočný koncert zvonkohry dnes 25.3. o 16,30h v našej modlitebni.
Srdečne Vás pozývame. Pozvite aj Vašich priateľov a známych.
≽
≽ Biblická hodina v utorok 27.3. o 17,30h. Téma: „Apokryfy – Ester“. Srdečne
Vás pozývame k štúdiu poslednej apokryfnej SZ knihy.
≽
≽ Bohoslužby v DSS Pri kríži so sv. Večerou Pánovou v stredu 28.3. o 16,00h
v penzióne v Bratislave – Dúbravke. Prosíme Vás o modlitby za seniorov.
≽
≽ Ak chcete náš cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošlite, prosím,
svoj príspevok na náš účet v Slovenskej sporiteľni: IBAN: SK70 0900 0000
0000 1147 2097 (píše sa bez medzier), VS: 663200 a KS: 0558.
Vopred Vám ďakujeme. 
≽
≽ Ak máš túžbu nejakým spôsobom slúžiť v našom cirkevnom zbore a rád by
si sa niečomu venoval, napr. technike, spevu, hre na hudobný nástroj,
vyučovaniu detskej besiedky či dorastu, alebo sa zapojil do bohoslužieb,
budeme veľmi radi. Daj nám o sebe vedieť, čo by Ťa bavilo a môžeme sa
dohodnúť.

OFERA:
≽
≽ Minulú nedeľu bola ofera 179€.
Ďakujeme za všetky Vaše príspevky. 

BOHOSLUŽBY POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV:
Zelený štvrtok (29.3.) o 17,00h

-

Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou

Veľký piatok (30.3.) o 15,00h

-

Pašiové bohoslužby

Veľkonočná nedeľa (1.4.) o 10,00h -

Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou

(Spomienkové bohoslužby pri príležitosti 230. výročie úmrtia Charlesa Wesleyho)

NOVÍ ČLENOVIA FARSKÉHO STARŠOVSTVA:
≽ Farská konferencia 2018 zvolila dvoch nových vyznávajúcich členov do
Farského staršovstva. Prosíme Vás o modlitby, aby zodpovedne vykonávali
svoju službu, do ktorej boli zvolení. Ďakujeme.
 Jana Poláková – farská účtovníčka
 Mgr. Rastislav Jež – zodpovedná osoba za diakoniu vo farnosti

ZMENA ČASU BOHOSLUŽIEB:
≽ Farská konferencia 2018 odsúhlasila, že nedeľné bohoslužby budú bývať vždy
o 10,00h v našej modlitebni.

DOPLŇUJÚCA ZBIERKA NA WC:
≽ Farská konferencia odsúhlasila vykonanie doplňujúcej finančnej zbierky na WC
do bežnej prevádzky farnosti.
4 355 €
- 2 585€
1 770 €

-

celková cena rekonštrukcie WC
vyzbieraná suma
vzniknutý schodok

PASTORÁLNY ROZHOVOR:
≽ O pastorálny rozhovor, ktorý má charakter spovede, môžete požiadať
farára Ivana Lukáča vždy vopred v dohodnutom čase. Súčasťou stretnutia môže
byť aj vyslúženie sviatosti sv. Večere Pánovej.
(mobil: 0911 786 411; e-mail: lukac.ivan@gmail.com)

Prajeme Vám pokojné a požehnané prežitie
veľkonočných sviatkov v kruhu Vašich najbližších.
Nech radosť zo vzkrieseného Pána Ježiša Krista prinesie
Vám a celej Vašej rodine skutočnú radosť a nádej.

