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Pôstna priorita – Zastav sa!
≽ Predspev: Všade tam, kde sú ľudia zídení...
≽ Introit: Hospodin zasľubuje toto slovo: Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. (Ž 32, 8)
≽ Pieseň 381, v. 1-2
≽ Pôstna báseň
≽ Pieseň 381, v. 3-4
≽ Apoštolské vyznanie viery
≽ Kolekta
≽ Starozmluvný text – Joz 10, 12-14
≽ Epištola – Rim 5, 1-11
≽

Chválospevy
(svedectvo, oznamy + požehnanie detí + finančná zbierka)

≽ Kázeň – Mt 25, 1-13
≽ Spoločné modlitby + modlitba Pánova
≽ Pieseň 311
≽ Požehnanie: Hľa, On je náš Boh, v Neho sme dúfali, On nás spasí! On je
Hospodin, v Neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z Jeho spásy! (Iz 25, 9)
≽ Záverečná prosba: Nech dobrý Pán je stále s nami...

KÁZŇOVÝ TEXT: Mt 25, 1-13
1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy
a vyšli v ústrety ženíchovi. 2 Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. 3 Pochabé si totiž vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. 4 Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. 5 Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty
a zaspali. 6 Uprostred noci sa rozľahol krik: ‚Hľa, ženích! Vyjdite mu v ústrety!‘ 7 Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. 8 Tu pochabé povedali
rozumným: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú!‘ 9 No rozumné odpovedali: ‚Nie! Aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom
a kúpte si!‘ 10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích, a tie, čo boli pripravené, vošli
s ním na svadbu; a dvere sa zavreli. 11 Napokon prišli aj ostatné panny a povedali:
‚Pane, pane, otvor nám!‘ 12 On im však odpovedal: ‚Amen, hovorím vám, nepoznám vás.‘ 13 Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny!

OZNAMY:
≽ Počas pôstneho obdobia sa na biblických hodinách venujeme postave Šala-

múna. V utorok 2.4. sa stretneme o 17,30h. Téma: Kto je prvý. Pozývame Vás.
≽ V nedeľu 7.4. budú spomienkové bohoslužby pri príležitosti 70. výročia po-

svätenia modlitebne o 10,00h. V rámci bohoslužieb bude Večera Pánova.
≽ Evanjelizačné programy ProChrist v dňoch 4. – 8. apríla so začiatkom vždy

o 18,00h v zborovej miestnosti ECAV Dúbravka, ul. Sch. Trnavského 2A. Témou tohtoročných evanjelizačných večerov „Pre Teba“ bude prosba „Otče
náš“. 5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov a 5 svedectiev. Všetci sme pozvaní.
≽ V nedeľu 14.4. bude v rámci bohoslužieb prijatá do vyznávajúceho členstva

sestra Mgr. art. Pavlínka Ružovičová. Po bohoslužbách bude nasledovať Mimoriadna Farská konferencia, na ktorej budeme voliť farského vedúceho laikov a delegáta a náhradníka na VK ECM. Prosíme, aby ste prišli.
≽ Vo farskom úrade si môžete zakúpiť knihy John Wesley – Svet jeho farnos-

ťou v cene 3€ a Heslá 2019 v cene 4,50€. Nech sa páči.

OFERA:
 Ofera z nedele 24.03.2019 vyniesla 181,50€. – Veľmi pekne Vám ďakujeme.

