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PLÁNOVANÉ BOHOSLUŽBY

bohoslužobná
príležitosť

HORNÉ ZELENICE

SILADICE

poznámka

4. pôstna nedeľa

27.3.2022
o 10:30 h

27.3.2022
o 9:00h

po bohoslužbách
Večera Pánova

pôstne bohoslužby

Streda 30.3.2022
o 15:00h

Štvrtok 31.3.2022
o 15:00h

/

5. pôstna nedeľa –
Smrtná

3.4.2022
o 10:30 h

3.4.2022
o 9:00h

pašiové

pôstne bohoslužby

Streda 6.4.2022
o 15:00h

Štvrtok 7.4.2022
o 15:00h

/

6. pôstna nedeľa –
Kvetná

10.4.2022
o 10:30 h

10.4.2022
o 9:00h

pašiové

Zelený štvrtok

14.4.2022
o 17:00h

14.4.2022
o 16:00h

v rámci bohoslužieb
Večera Pánova

Veľký piatok

15.4.2022
o 10:30 h

15.4.2022
o 9:00h

pašiové,
v rámci bohoslužieb
Večera Pánova

1. slávnosť veľkonočná

17.4.2022
o 10:30 h

17.4.2022
o 9:00h

s vystúpením detí

2. slávnosť veľkonočná

18.4.2022
o 10:30 h

18.4.2022
o 9:00h

v rámci bohoslužieb
Večera Pánova

PLÁNOVANÉ INÉ ZBOROVÉ AKTIVITY
detská besiedka
v Siladiciach – štvrtok o 16:00h v Klube kultúrneho domu
v Horných Zeleniciach – piatok o 16:00h na fare
vyučovanie konfirmandov
piatok o 17:00h na fare
nácvik spevokolu Ratolesť
piatok o 18:00h na fare
predveľkonočné upratovanie kostola
v Horných Zeleniciach, piatok 8.4.2022 o 9:00h
POZÝVAME VÁS
MODLITBA: Chcem počúvať o Tvoje láske, Bože. Potrebujem to slovo. Musím vedieť, že ma Ty,
mocný a spravodlivý, milostivý a večný chrániš, aby som sa prestal báť. Musím vedieť, že ma
vedieš, aby som mal odvahu vykročiť do nového dňa a vedieť, že nedovolíš nikomu, aby ublížil
mojej duši. Tak ďakujem za Kristov kríž. Daj, nech mi aj v tohtoročnom veľkonočnom období
zasvieti ako jasná hviezda a nech dodá svetlo mojim dňom. Ďakujem, že sa mi dávaš poznať vo
svojej sile, ktorá obnovuje život a vo svojej láske, ktorú si rozlial aj do našich ľudských sŕdc. AMEN

Ujo, ja sa na teba z neba pozerám a ako na fotke ťa vidím.
Ujo, ja som ten kvietok – dievčatko, čo si ho odtrhol v Batajnici.
Teraz nie som makom červeným, som bielym anjelom toho maku,
ktorý sa z neba na milých pozerá a vidí teba… a tvoju ruku.
Môj ocko sa teraz do práce strojí, mama žehličku v ruke má,
ja ich vidím a smutno je mi, že nevidia aj oni mňa.
Aha, môj ružový nočník a bábika, čo sa usmiala mi
vtedy, keď tvoji zlí vtáci prišli a zobrali ma od mojej mami.
Vtedy som sa sem, hore dostala, ku iným, neznámym deťom,
omnoho radšej by som však bola tam dolu s mamou a ockom.
Poviem ti už iba toto jedno, potom už odíď, zabudni na mňa:
Moja ma mamka porodí nanovo a ešte krajšie mi meno dá!
(Báseň napísal Dobrica Erič na pamiatku Milici Rakič a iných detí,
ktoré boli zabité počas NATO bombardovania Juhoslávie v roku 1999.)

Každá vojna v každom čase v každom kúte sveta je zlá.
V každej vojne sú zlí tí, ktorí ju rozfukujú.
V každej vojne sú najpočetnejší tí, ktorí nevinne trpia.
Ak môžeš, pomôž každému núdznemu.
Dnes pomôž tomu nevinne trpiacemu, kto stojí najbližšie pri tvojom stole.

PRIPÁJAME SA k finančnej zbierke pre Ukrajinu
ktorú organizuje Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku.
Zbierka v našom zbore prebehne v oboch našich kostoloch po bohoslužbách
v nedeľu 27. marca a v nedeľu 3. apríla 2022.
Vyzbierané prostriedky budú poukázané na
transparentný účet: SK42 0200 0011 6900 0044 3012,
variabilný symbol: VS 663 300, účel platby: Zbierka pre Ukrajinu.
Svoje príspevky môžete posielať aj priamo na tento účet.
Vyzbieraná pomoc bude predovšetkým zaslaná ECAV na Ukrajine
(biskup Pawlo Schwarz, Charkov) na veľmi adresné použitie všetkým potrebným
a v druhom rade bude určená na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku.
O plnení účtu a použití prostriedkov je pravidelne informované na www.ecav.sk .

