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Viera a skepticizmus
≽
≽ Organové prelúdium
≽
≽ Introit: Sestry a bratia, vitajte na slávnostných bohoslužbách v 1. slávnosť
veľkonočnú. Dnes si pripomíname 230. výročie úmrtia Charlesa Wesleyho.
Tiež slávime sv. Večeru Pánovu. Pán Ježiš povedal: „...pretože ja žijem, aj vy
budete žiť.“ (Jn 14,19)
o Pieseň č. 108, v. 1-2
≽
≽ Životopis Charlesa Wesleyho
≽
≽ Skladba Charlesa Wesleyho
≽
≽ Nicejské vyznanie viery - NICAENUM
≽
≽ Kolekta
≽
≽ Biblické čítania: Starý zákon – Iz 12,1-6 | Epištola – 1Kor 15,1-11
o Pieseň č. 108, v. 3, osobné svedectvo viery, oznamy
o Pieseň č. 108, v. 4, modlitba za deti
o Pieseň č. 108, v. 5,vykonanie dobrovoľnej finančnej zbierky
≽
≽ Kázeň – Jn 20,24-31
o Pieseň č. 117, v. 1
≽
≽ Sv. Večera Pánova podľa anglikánsko – metodistickej tradície
(počas VP bude pieseň č. 117, v. 2; Modlitba Pánova)

≽
≽ Požehnanie: „A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo
bez úhony. Verný je ten, ktorý vás povoláva – on to aj urobí.“ (1Tes 5,23-24)
o Pieseň č. 117, v. 3

KÁZŇOVÝ TEXT: Jn 20,24-31
24 Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. 25 Ostatní učeníci mu teda povedali: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Pokiaľ
neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. 26 Po ôsmich dňoch boli učeníci zasa vnútri
a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal: Pokoj vám! 27 Potom povedal Tomášovi: Daj si sem prst a pozri si moje ruky! Daj
sem ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci! 28 Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj! 29 Ježiš mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli, a uverili. 30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho
ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. 31 No tieto sú zapísané preto, aby
ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

OZNAMY:
≽
≽ Budúce bohoslužby (1. nedeľa po Veľkej noci) budú v nedeľu 8.4. o 10,00h.
Vedie farská vedúca laikov, Mgr. art. Magdaléna Čisárová.
≽
≽ Biblická hodina v utorok 3.4. o 17,30h. Téma: „Rim 9. kapitola“.
≽
≽ Biblická hodina pre seniorov v DSS Betánia vo štvrtok 5.4. o 10,00h.

OFERA:
≽
≽ Minulú nedeľu bola ofera 135,50€.
Ďakujeme za všetky Vaše príspevky, ktoré ste priniesli z úprimného srdca. 

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)

