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„ ... s radosťou očakávajme nastávajúce sviatky. “

Ž 68, 20. 21. „Nech je deň po deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása. Boh je nám Bohom
záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti.“
Ďalší pôst, ďalšia Veľká noc je pred nami.
„Koľkokrát ešte to budem prežívať?!“ – s rôznym podtónom si nejeden z nás pri tomto povzdychne.
Robí tak ten, ktorý prežíva dni v radosti a spokojnosti a s radosťou očakáva aj nastávajúce sviatky. Teší sa na
všetky pekné zvyky, ktoré ku Veľkej noci patria, teší sa na zobúdzajúcu jar, teší sa zo Vzkriesenia Kristovho.
Robí tak aj ten, ktorý sa umára v práci a starostiach, predsa ale má rád život na zemi a obáva sa, či mu ešte bude
dopriate si celý veľkonočný čas zopakovať, či sa toho ešte bude mať kedy skutočne v pohode zúčastniť, či mu
snáď tohtoročná možnosť nebude poslednou.
Robí tak aj ten, ktorého dni choroba alebo iná ťažká okolnosť zmenili na smútok a trápenie. Ten si pri tomto
povzdychnutí túžobne praje, aby toto bol už posledný jeho smutný zemský pôst, aby sa Veľká noc už reálne stala
skutočnosťou Jeho telesného premenenia.
Pred nami je doba pôstu, ktorá nám opäť bude hlasno privolávať, že Ježiš zo svojej božskej lásky ku nám trpel
a dal sa namiesto nás ukrižovať, aby naše hriechy boli potrestané a nemuseli byť viac počítane.
Pred nami je Veľká noc, sviatok ktorý má prízvukovať medzi nami s novou aktuálnosťou skutočnosť víťazstva
života z lásky nad smrťou z hriechu, skutočnosť Božej sily a platnosti Jeho zachraňujúcej sily pre našu duchovnú
budúcnosť. Kristus Pán vstal z mŕtvych – aj my s naším Kristom z mŕtvych vstaneme; Kristus Pán vstúpil na
nebesá, aj my s naším Pánom do nebeskej budúcnosti pôjdeme.
Pekné je tieto skutočnosti si pripomínať vo svojich rodinách, v spoločenstve zborov a tešiť sa zo skutkov Božej
zachraňujúcej lásky pre nás, kým čas milosti ešte trvá, kým sme na zemi.
Vzácne je tieto skutočnosti vzťahovať na seba hlbokou vierou, aby sme ich mohli byť účastní reálne keď si nás
Pán odvolá zo spoločenstva rodín a zborov.
Nech aj tohtoročný pôst a Veľká noc splní pri nás svoj účel – nech zahoríme vďačnosťou a vierou voči
Spasiteľovi a nech sme v Jeho mene pre večnosť zachránení.
K tomu nech poslúžia aj všetky aktivity nášho zboru a cirkvi, ktorých zoznam tu uvádzame a ku ktorým Vás
srdečne pozývame.
Tých, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť zborového spoločenstva radi navštívime, dvaja-traja
v dome zhromaždení pozveme Pána, aby nám spoločné chvíle domácej pobožnosti požehnal.
V prípade záujmu o domácu pobožnosť alebo prislúženie Večere Pánovej v domácnosti kontaktujte námestnú
farárku Olinu Kolar na číslo mobilného telefónu 0944 067 969.

Rozpis služieb Božích počas Veľkonočných sviatkov
Dátum

Sviatok

Horné Zelenice

Siladice

5.3.2017

1. nedeľa pôstna

10,30 hod.

9,00 hod.

12.3.2017

2. nedeľa pôstna

10,30 hod.

9,00 hod. + VP

19.3.2017

3. nedeľa pôstna

10,30 hod.+ VP

9,00 hod.

26.3.2017

4. nedeľa pôstna

10,30 hod.

9,00 hod.

2.4.2017

5. nedeľa pôstna - Smrtná

10,30 hod. + krst

9,00 hod.

9.4.2017

6. nedeľa pôstna - Kvetná

10,30 hod. + spevokol

9,00 hod. + spevokol

13.4.2017

Zelený štvrtok

18,00 hod. + VP

17,00 hod. + VP

14.4.2017

Veľký piatok

10,30 hod. + VP

9,00 hod. + VP

16.4.2017

1. slávnosť veľkonočná

10,30 hod.

9,00 hod.

17.4.2017

2. slávnosť veľkonočná

10,30 hod. + VP

9,00 hod. + VP

23.4.2017

1. nedeľa po Veľkej noci

10,30 hod.

9,00 hod.

30.4.2017

2. nedeľa po Veľkej noci

10,00 hod. + Konfirmácia

Ďalšie aktivity nášho zboru:
Siladice: Besiedka (streda, 16,00 hod.) - 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 19.4., 26.4.
Večerné Bohoslužby (streda, 17,30 hod.) - 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4.
H.Zelenice: Besiedka (štvrtok, 15,30 hod.) - 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 20.4., 27.4.
Konfirmačná príprava (štvrtok, 16,45 hod.) - 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 20.4., 27.4.
Večerné Bohoslužby (štvrtok, 18,00 hod.) - 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4.
Nácvik spevokolu Ratolesť (piatok, 18,00 hod.) – 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4.,
Tiež sme pozvaní aj na nasledovné seniorálne a dištriktuálne podujatia v najbližšom období: seniorálne
stretnutie mužov, Biblickú olympiádu, Víkendové stretnutie pre konfirmantov a mladší dorast.
Prihlásiť sa môžete osobne na fare alebo na číslo telefónu 0944 067969.
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