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Triumfálne víťazstvo
PROGRAM
Organové prelúdium
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbe pri príležitosti Vstúpenia Krista Pána
na nebo – Ascensio Domini. Žalmista hovorí: „Vystúpil si na výsosť, odviedol si
zajatcov, ľudí si prijal ako dar, ešte aj odbojných, aby si trónil, Hospodine,
Bože“ (Ž 68,19).
Pieseň zo spevníka č. 123, v. 1 „Ježiš Kristus, Kráľ“
Pásmo poézie
Pieseň zo spevníka č. 123, v. 2-3 „Ježiš Kristus, Kráľ“
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Dan 7,9-14 „Danielovo videnie“
Modlitba kazateľa
Pieseň zo spevníka č. 123, v. 4-6 „Ježiš Kristus, Kráľ“
Meditácia
Kázeň slova Božieho – L 24,50-53 „Ježišovo vystúpenie“
Modlitby prítomných, modlitba Pánova a oznamy
Pieseň zo spevníka č. 119, v. 1-4 „Za Tebou, Pane môj“
Požehnanie: Pán Ježiš povedal: „Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi.
Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna
i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.
Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta“ (Mt 28,18-20). Amen.
Pieseň zo spevníka č. 119, v. 5 „Za Tebou, Pane môj“
Organové postlúdium
Kázňový text – L 24,50-53
50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. 51 A keď ich žehnal,
vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. 52 A oni sa Mu poklonili a vrátili sa s veľkou
radosťou do Jeruzalema 53 a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac Mu.
[Amen.]

OZNAMY:
 Večerné čítanie Biblie v piatok 6. mája 2016 o 18,00h. v kancelárii
farského úradu. Vedie br. farár Ivan Lukáč.
 Bohoslužby – Nedeľa po Vstúpení v nedeľu 8. mája 2016 o 09,30h.
Slovom Božím slúži br. farár Ivan Lukáč.
 Vždy pred začatím bohoslužieb budú od 9,10 do 9,20h krátke modlitby
v sieni za modlitebňou. Vedie sr. Lucia Hlobejová.
 Prosíme o modlitby za nášho spolubrata Eduarda Čisára, ktorému nedávno
diagnostikovali vážnu chorobu. Porúčajme ho do Božích rúk a vyprosujeme
pre neho a jeho rodinu hojné Božie požehnanie.

Myšlienka anglikánskeho kňaza a reformného otca
Johna Wesleyho
Musel som odísť na druhý koniec sveta, aby som spoznal, že
pred Bohom nemôžem byť na seba hrdý.
Ak niekto hovorí, že mám vieru, odpoviem mu: Tú mali aj
apoštolovia v Káne Galilejskej, keď sa Ježiš veľkolepo prejavil po
prvýkrát. Istým spôsobom už vtedy verili, nebola to však ešte viera,
ktorá premáha svet. Viera, akú potrebujem, je vedomá a nádejná
dôvera v Boha, v to, že sú mi odpustené hriechy zásluhou Krista a že
som zmierený s Bohom. Potrebujem vieru, akú zvestoval Pavol
celému svetu, vieru, akú nemôže mať nikto bez vedomia, že ju má.
Mnohí si, samozrejme, namýšľajú, že ju majú, a predsa ju nemajú.
Kto má túto vieru, je oslobodený od hriechov, strachu
a pochybností. Pre Krista má pokoj s Bohom. Duch sám dosvedčuje
jeho duchu, že je Božie dieťa.

(Breviár JW, „Viem, komu som uveril!“ - str. 57)

