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Hospodinov prút a palica
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!
Pieseň č. 213
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola Žid 12, 4-7
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 260 (počas 2.v. požehnanie deti)
Kázeň
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 301 - 1.v.
Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 573

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: ŽŽ 2233,, 44

4Keby som kráčal hoci temným údolím,
nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou;
Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.

M
Miillooddaarryy
Bohuznámy brat ďakuje za zdravie a Božie žehnanie. Porúča seba aj svojho syna do
Božieho milostivého vedenia. Venuje na náš CZ 50 €.

O
Ozznnaam
myy
*
V piatok 7.9. od 16.00h a v sobotu 8.9. od 9.00h chystáme v našom zborovom dome
brigádu. Chceli by sme očistiť stenu za oltárom. Prosíme ochotných bratov a sestry, aby sa k nám
pridali v tejto službe.
*
Každú nedeľu pred službami Božími alebo v týždni počas úradných hodín je možnosť
zaplatiť si cirkevný príspevok za rok 2012. Bratia a sestry, ktorí patria do našej dcérocirkvi
v Dúbravke si platia tento príspevok už len u nás v Dúbravke, nie na farskom úrade Konventnej
alebo Legionárskej. Ďakujeme za pochopenie.
*

Nedeľa 2. 9. 2012 je určená Generálnym presbyterstvom pre oferu do Fondu vzdelávania.

*
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/ 544 174 98, prostredníctvom e-mailu:
diakonia@diakonia.sk alebo na www.diakonia.sk
*
Nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa stará o ľudí bez Domova v Bratislave,
obracia sa na nás s naliehavou prosbou: V nocľahárni sv. Vincenta de Paul máme momentálne
kritický nedostatok uterákov a posteľných plachiet. Budeme vďační, ak nám ich prinesiete do
nocľahárne na Ivánskej ceste 32. Prísť môžete kedykoľvek počas dňa a na mieste vyhľadať nášho
zamestnanca. Informácie o našich ďalších potrebách, ako aj o vyhlásenej zbierke na pomoc
ľuďom bez domova získate na t.č. 0911 447 577 alebo na webovej stránke
www.depaulslovensko.org
*
V pondelok 27. augusta 2012 sa o 19.00h hodine uskutoční organový koncert prof. Jána
Vladimíra Michalka v Bratislave – Záhorskej Bystrici v rímskokatolíckom farskom kostole sv.
Petra a Pavla. Koncert otvorí 21. ročník medzinárodného hudobného festivalu Slovenské
historické organy. Prof. J. V. Michalko bude hrať na organe firmy Rieger z roku 1902. Program
koncertu pozostáva z diel skladateľov z konca 18. a z 19. storočia (Th. Grünberger, J. G. Töpfer,
A. F. Hesse, J. N. Lemmens a J. G. Rheinberger).
*
Stretnutie evanjelických žien sa bude konať v nedeľu 2. septembra o 15.00h na
Legionárskej ulici č. 6. Prednášať bude brat farár J. Grešo na tému:
„Žalm 73 – šťastie zlých a utrpenie dobrých“. Srdečne pozývame.
*

Ofera minulú nedeľu bola 112,65 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (26.8.)
10.30h Služby Božie s VP

Piatok (31.8.)
17.30h Modlitby

Nedeľa (2.9.)
10.30h Služby Božie

SSlluužžbbyy BBoožžiiee vv ddccéérroocciirrkkvváácchh
2. september
Nový kostol 8.30h – Mišina
Veľký kostol 9.30h – Polcková

ZZoossnnuullíí::
† Pavol Kročian, 86 r.
† PaeDr. Ján Ballon, 84 r.

10.00h – Grešo
18.00h Mišina
Malý kostol 18.00h – Hlačoková

