
2. NEDEĽA PO VEĽKEJ NOCI.  
(19.4.2015) 

„Dobrý Pastier.“ 
 
 
Piesne: 121, 143, 126, 132 (1-2|3-4|5) 
 

Čítaný starozmluvný text: Ezechiel 34:1-2.10-16 
 

Čítaná epištola: 1.list Petrov 2:21-25 
 

Spievané evanjelium: Ján 10:1-5.11-15 
 

Kázňový text: Ján 21:1-14 
 

Antifóna: 36 
Liturg: Ja som vzkriesenia i život, vraví Kristus Pán. 
Zbor: Kto verí v Neho, bude žiť, aj keď umrel. 

 
 
Oznamy: 
 
1. V pondelok 20.4. bude zasadať zborové presbyterstvo od 17:00 hod. 
(v zborovej miestnosti). 
 

2. Biblická hodina pre  seniorov bude v utorok  o 15:00 hod. 
 

3. Mládež sa na svojej biblickej hodine stretne v stredu o 19:00 hod. 
 

4. Spevokol sa stretne pri nácviku vo štvrtok o 18:00 hod. v zborovej 
miestnosti. 
 

5. Budúci piatok prebieha vyučovanie náboženstva (1.roč. od 15:00  
a 2.roč. od 16:00 hod. Príprava konfirmandov – žiakov je od 16:00, 
stretnutie dorastu je od 18:00. A napokon pozývame v piatok na spoločné  
modlitby o 19:30 v zborovej miestnosti. 
 

6. Na budúcu 3. nedeľu po Veľkej noci budú služby Božie od 9:30 hod.  
 

7. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť ročenku Evangelicus, najnovšie 
číslo Evanjelického posla spod Tatier, ale aj  ďalšiu literatúru. 
 

8. Vopred ďakujeme za pomoc pri prípravách občerstvenia po 
bohoslužbách. Kto by ste boli ochotný, zapíšte sa, prosím, do zoznamu. 
 
 
 

 

Blahoželania: 
Tento týždeň spomedzi členov nášho zboru narodeniny oslavovali: 14.4. Eva 
Lišková, 15.4. Matej Kollár, 16.4. Ján Biroš, Mária Dvořáková, Lýdia 
Godušová, 17.4. Jaroslav Kubeš, 19.4. Pavel Obrcian. Všetkým želáme Božie 
požehnanie a milostivé sprevádzanie Hospodinom v ďalších dňoch života. 
Lebo Je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na 
rod. (Ž 100:5) 
 
Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za...  
... tých, ktorí sa priznávajú k viere aj v súčasnej dobe, za konfirmandov 
a katechuménov, a zároveň za tých, ktorí k viere v Krista privádzajú 
... pokrstené deti: Nelu, Annu, Katarínu a Jakuba 
... dcéry, ktoré spomínajú na svoju zosnulú mamu Annu Kmecovú 
 
 
 
Poďakovania: 
Srdečne ďakujeme Barborke a Marošovi za pripravenie dnešného pohostenia 
po bohoslužbách. 
Veľmi pekne ďakujeme rodine Vančurovej a Norkovej, ktoré pri krste Nely, 
Anny, Kataríny a Jakuba venovali milodar 3000,- Kč pre potreby zboru 
a 3000,- Kč na diakoniu. 
 Veľmi pekne ďakujeme dcéram Viere a Denise, ktoré pri spomienke na svoju 
mamu venujú milodar 1000,- Kč na zborové účely. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery, ktorá bola vo 
výške 2482,- Kč a 2.-€ 
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