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O charaktere kresťana – zdržanlivosť (sebaovládanie)
Oslovenie
Predspev: Najsvätejší,
Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám
Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov
všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami.
Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj
sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu,
na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu
sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Pieseň č. 387
Sláva, pozdrav, kolekta, Epištola 1K 9, 24-27
Pieseň č. 363 (počas 2.v. požehnanie deti)
Evanjelium Mt 6, 19-24
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 690
Kázeň G 5, 22-23
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 315 - 1. v.
Antifóna č. 54
Kňaz: Hospodine, daj mi poznať svoje cesty.
Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 315

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: G 5, 22-23
22 Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť,
dobrotivosť, vernosť, 23 krotkosť, zdržanlivosť.

M
Miillooddaarryy::
* Bohuznámi manželia so synom s rodinou vzdávajú vďaku za všetko Božie
požehnanie, ochranu a vedenie, ktoré počas 50. ročného manželstva rodičov a 25.
ročného manželstva syna s nevestou od Pána Boha prijali. Porúčajúc sa do ďalšej
Božej ochrany spoločne obetujú na potreby CZ v Dúbravke 100 €.

O
Ozznnaam
myy
*
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa
Domova sociálnych služieb s celoročným pobytom SED Bratislava.
Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 02/54417498, prostredníctvom e-mailu:
diakonia@diakonia.sk alebo na www.diakonia.sk.
1.
Cirkevný zbor ECAV privíta akúkoľvek dobrovoľnú pomoc formou brigády (individuálne a
aj v skupine) na upratovanie priestorov budúceho Domova dôchodcov na Partizánskej 2. Hláste
sa na Hospodárskej správe CZ ECAV na telefónnom čísle: 02/54414070 alebo
mailom: hospodarskasprava@ecavba.sk.
Práce
budú
prebiehať
celé
leto.
Privítame od členov zboru i nečlenov účelovú pôžičku na dokončenie obnovy priestorov
Domova dôchodcov na krátkodobé obdobie ( maximálne na 1 rok ). V prípade záujmu
kontaktujte Hospodársku správu CZ ECAV vo veci uzatvorenia zmluvy o finančnej pôžičke. Radi
prijmeme aj Vaše finančné dary na uvedený účel, ktoré môžete posielať na účelový účet číslo:
5028581145/0900 variabilný symbol: 1914
Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc a podporu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa doposiaľ
zúčastnili brigád, podobne tým, ktorí poskytli pôžičku na dokončenie Domova dôchodcov.
Ing. Martin Kováč – riaditeľ Hospodárskej správy CZ. Telefónne číslo: 02/544 140 70
E-mail: hospodarskasprava@ecavba.sk

*

Ofera minulú nedeľu bola 95,57 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (5.8.)
10.30h Služby Božie

Piatok (10.8.)
17.30h Modlitby

Nedeľa (12.8.)
10.30h Služby Božie

ZZoossnnuullíí
† Prof. Ing. Vladislav Garaj, DrSc., 84 r.
† MUDr. Oľga Budinská, 86 r.
† Prof. MUDr. Vladimír Zvara, DrSc., 88 r.

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
12. august
Nový kostol 8.30h – Vontorčíková
Veľký kostol 10.00h – Grešo

18.00h – Mozola
Malý kostol 18.00h – Hlačoková

KKoonnttaakkttyy::
* Kancelária dcérocirkev Dúbravka: 02/ 6446 3354 (viac v hlavičke bulletinu)
* Kancelária dcérocirkev Legionárska: 02/ 5557 1195
* Kancelária dcérocirkev Konventná: 02/ 5441 3031

