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Ježiš a žena cudzoložnica

Nový začiatok – nová šanca
·

Privítanie, oslovenie
Predspev

·
Liturg: Najsvätejší,
Zbor: 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
·
Pieseň ES 387
·
Sláva, pozdrav, kolekta
·
Epištola: 1Pt 3, 8-12
·
Pieseň ES 553, požehnanie detí
·
Evanjelium: L 6, 36-42
·
Viera všeobecná kresťanská
·
Pieseň ES 642
·
Kázeň: J 8, 1-11, modlitba, požehnanie
·
Pieseň ES 496, 1. verš
·
Antifóna č. 61
Liturg: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu.
Zbor: Veď Jeho milosť trvá naveky. Sláva Bohu.
·
·

Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň ES 496, 2.-3. verš

Milodary:
*

Bohuznáma rodina pri príležitosti sobáša s vďačnosti venuje na prácu
s dorastom 200 €.

*

Bohuznámy brat z vďačnosti za doterajšie Božie požehnanie venuje
na náš oltár 100 €.

Oznamy:
*

Evanjelická základná škola na Palisádach 57 v Bratislave informuje,
že od budúceho školského roka 2022/2023 majú voľné kapacity pre
žiakov v 1., 2., 4., 5. a 9. triede. Je to škola s vyučovacím jazykom
slovenským, s rozšírením vyučovania anglického jazyka už od prvého
ročníka. Hlavným cieľom je nielen vzdelávať, ale aj vychovávať deti –
žiakov pod vedením Božieho Ducha. V prípade, ak prejavíte záujem
o štúdium svojho dieťaťa na tejto škole, môžete kontaktovať,
novovymenovanú riaditeľku školy, PaedDr. Annu Pukajovú e-mailom
na: anna.pukajova@ezs.ba alebo telefonicky na: 0910 534 861.

*

Prosíme všetkých návštevníkov aj členov nášho cirkevného zboru,
aby ste vyplnili dotazník, ktorý nájdete na stole vo vestibule, alebo ho
môžete vyplniť on-line na našej web stránke www.ecavdubravka.sk
Taktiež prosíme členov zboru o vyplnenie písomného súhlasu so
spracovaním osobných údajov, ktorý tiež nájdete vo vestibule.
Vyplnené tlačivá, prosíme, vhodiť do poštovej schránky. Ďakujeme!

*

V týždni od 18. – 22. júla prebieha v našom kostole detský denný
tábor. Prihlásených je 42 detí. Ak by ste chceli deťom doniesť koláčik,
ovocie, alebo drobné sladkosti, s vďačnosťou ich prijmú.

*

Modlime sa za deti na letných táboroch a ich vedúcich, aby ich Pán
Boh ochraňoval, dával im múdrosť a požehnanie. Modlime sa za
všetkých našich blízkych na cestách počas letných dovoleniek
a prosme o Božiu ochranu.

*

Ofera z nedele 10.7. bola 163,64 €. – Ďakujeme Vám!

