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Ježiš plače nad Jeruzalemom
·

Prelúdium

·
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.
·

Pieseň kajúca ES 331, 1.- 3.verš

·

Sláva, pozdrav, kolekta

·

Žalm 32, 1 - 5

·

Pieseň ES 636 (slová J.Nagajová)

·

Kázeň: L 19, 41-48, modlitba, požehnanie

·

Pieseň: Otcovo srdce – sólo T.Bartošiová

·

Večera Pánova

·

Áronovské požehnanie

·

Pieseň ES 304

Milodary:
*

Ďakujúc Pánu Bohu za dožitie sa vysokého veku 84 rokov venuje
sestra Mária na cirkevné ciele 50 €.

*

Pri príležitosti narodenín ďakuje brat Andrej Pánu Bohu za vernosť
a opateru a na cirkevné ciele venuje 100 €.

*

Sestra Ľudmila venuje na kostol milodar 20 €.

*

Ofera z nedele 14.8. bola 244,15 €.

Oznamy:
*

V nádeji vzkriesenia sme sa rozlúčili v uplynulý týždeň so sestrou
Ing. Editou Blatnickou, ktorá zosnula vo veku 80 rokov. Nech Pán
Boh poteší smútiacu rodinu.

*

Vydavateľstvo Tranoscius prichádza s knižnou novinkou: Božie
potešenie v chorobe a trápení – Krátke pobožnosti (Vincent
Blažko) Táto kniha vreckového formátu obsahuje desať krátkych
pobožností pre chorých a nevládnych s modlitbami. Kniha vznikla
z praktickej potreby diakonickej služby našim starším bratom a
sestrám v Kristu. Cena: 4,90 €.

*

Srdečne Vás pozývame na Služby Božie v prírode, ktoré sa
uskutočnia v amfiteátri v Galante 10.9.2022 o 10.00 h. V programe
si chceme pripomenúť presídlenie Slovákov z Dolnej zeme pred 75
rokmi. Pre deti bude pripravená besiedka.

*

Detská Misia organizuje od 21. do 25. augusta ukrajinský tábor.

Prihlásilo sa naň 87 odídencov. Vďaka Bohu, našli sa ochotní
darcovia, ktorí podporili tento tábor a väčšiu časť sumy na pokrytie
už je zabezpečená, zostáva však ešte pokryť časť nákladov. Ak by
ste chceli Vaším darom pomôcť zrealizovať tento tábor, môžete
vaše dary posielať na účet Detskej misie:
SK48 7500 0000 0005 8473 5843,
so správou pre prijímateľa: Ukrajinský tábor. Ďakujeme.

