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Ide o srdce
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. 237
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 74
Pieseň č. 325 (počas 2.v. požehnanie deti)
Evanjelium Lk 19, 41-48
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 330
Kázeň - Žalm 40, 7-9
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 461 - 1. v.
Antifóna č. 78
Kňaz: Zmiluj sa nad nami, Bože, podľa svojej milosti.
Zbor: Pre svoje milosrdenstvo odpusť naše previnenia.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 461

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: Žalm 40, 7-9
7 Zábitok ani obetný dar nemáš rád, Ty si mi uši otvoril, zápal a obeť za hriech
nežiadaš. 8 Vtedy som riekol: Ajhľa, prichádzam. Vo zvitku knihy mi je predpísané.
9 Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím.

M
Miillooddaarryy::
* Bohuznáma rodina vrúcne ďakuje Pánu Bohu za život mamičky, zato, že ju
zachoval do požehnaného a plného veku a prosí o ďalšiu pomoc a ochranu. Venuje
na náš CZ 50 €.
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Na budúcu nedeľu bude mať služby Božie u nás v Dúbravke brat farár Ondrej Prostredník.
Zasadnutie presbyterstva našej dcérocirkvi plánujeme v stredu, 22.8.2012 o 18.00h.

*

Ofera minulú nedeľu bola 248,62 €.

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa pre
Stredisko evanjelickej diakonie Bratislava – Domov sociálnych služieb s celoročným pobytom.
Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 02/ 544 174 98, prostredníctvom e-mailu:
diakonia@diakonia.sk alebo na www.diakonia.sk.
*
Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON, účelové zariadenie
Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Dcérocirkev Konventná vyhlasuje výberové konanie na miesto
riaditeľa terénnej opatrovateľskej starostlivosti - odborného garanta.
Podmienky:
- VŠ vzdelanie - soc. práca, alebo ošetrovateľstvo, teol. vzdelanie a pod.
- prehľad v sociálnej oblasti a legislatíve
- komunikatívnosť a pozitívny vzťah k seniorom
- manažérske schopnosti a schopnosť pre "fundraising"(získavanie zdrojov)
Nástup možný 1.9.2012
Životopis a motivačný list prosíme poslať najneskôr 29.8.2012 na adresu: Farský úrad CZ ECAV na
Slovensku Dcérocirkev Konventná, Konventná 11, 811 03 Bratislava. Na obálku prosíme uviesť
„SIMEON“ alebo elektronicky: eva@stohl.info

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (12.8.)
10.30h Služby Božie

Piatok (17.8.)
17.30h Modlitby

Nedeľa (19.8.)
10.30h Služby Božie

ZZoossnnuullíí
† Juraj Černek-Zachar, 62
† Etela Mihalovičová, 91

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
19. august
Nový kostol 8.30h – Grešo
Veľký kostol 10.00h – Polcková

18.00h – Mozola
Malý kostol 18.00h – Polcková

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

