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Zelený štvrtok
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Nenahraditeľný pokrm
≽
≽ Organové prelúdium
≽
≽ Introit: Sestry a bratia, vitajte na bohoslužbách v Zelený štvrtok. Dnes
slávime sv. Večeru Pánovu. Apoštol Pavol vyznáva: „Kedykoľvek teda jete
tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.“
(1Kor 11,26)
≽
≽ Pieseň č. 100, v. 1-3
≽
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Žalm – Ž 116,1-2.12-19
≽
≽ Pieseň č. 100, v. 4-5
≽
≽ Kázeň – Jn 6,55-56

≽
≽ Pieseň č. 257, v. 1-3
≽
≽ Sv. Večera Pánova (liturgia 2.2.2)
(počas VP sa zaspieva pieseň č. 257, v. 4)
≽
≽ Modlitba Pánova a oznamy
≽
≽ Požehnanie: „Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho

skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne.“ (Iz 12,4)
Milosť Božia buď vždy s Vami. Amen.

≽
≽ Pieseň č. 257, v. 5

KÁZŇOVÝ TEXT: Jn 6,55-56
55 Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
56 Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom.
OZNAMY:
≽
≽ Biblická hodina v utorok 3.4. o 17,30h. Téma: „Rim 9“. Srdečne Vás pozývame
k štúdiu Pavlovej epištoly.
≽
≽ Biblická hodina pre seniorov vo štvrtok 5.4. o 10,00h v DSS Betánia.
≽
≽ 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.

BOHOSLUŽBY POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV:
Veľký piatok (30.3.) o 15,00h

-

Veľkonočná nedeľa (1.4.) o 10,00h -

Pašiové bohoslužby
Bohoslužby so sv. Večerou Pánovou

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

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.

