
Modlitba 

 

Bože, Tebe ďakujem 

za tento nový deň. 

Bože, Tebe dôverujem, 

nech sa stane čokoľvek. 

 

Bože, Teba prosím, 

sprevádzaj ma. 

 

Bože, tak budem kráčať 

mojím životom. 

Amen. 

 

 

 

 

 

Duchovná služba 

na letisku v Drážďanoch 

 

Ponuka 

evanjelickej 

a katolíckej cirkvi 

 

Adresa: 

Flughafenseelsorge Dresden 

Wilhelmine-Reichard-Ring   1 

DE-011 09 Dresden-Klotzsche 

 

Nájdete nás v priestore 

príletovej haly 

na prízemí terminálu. 

 

Tel:  +49 (0) 351 / 881 5500 

Fax: +49 (0) 351 / 881 5505 

 

E-Mail: chapel@dresden-airport.de  

Internet: www.airportchapel.de/dresden  

 

Bankové spojenie: 

Kirchenbezirk Dresden Nord 

v LKG Sachsen - KD-Bank eG, 

Dortmund 

účel platby: 

RT 1000 / FHS 

Medzinárodná platba:  

IBAN: DE06 3506 0190 1667 2090 28 

BIC: GENO DE D1 DKD 

Duchovná služba na letisku 

v Drážďanoch 

 

 

Srdečne Vás pozývame 

 

   
 

 

    
 

 
 

 

 

 

 

mailto:chapel@dresden-airport.de
http://www.airportchapel.de/dresden


Duchovnú službu na letisku 

ponúkame 
 

- cestujúcim 

- posádkam 

- zamestnancom 

- miestnym obyvateľom 
 

Duchovná služba na letisku 

patrí k svetovému spoločenstvu 
 

 
www.iacac.aero  

 

Duchovná služba 

na letiskách v Nemecku 

Berlin Brandenburg [BER] (2020) 

- Dresden [DRS] (2001) 

- Duesseldorf [DUS] (2001) 

- Frankfurt am Main [FRA] (1969) 

- Hamburg [HAM] (2000) 

- Hannover [HAJ] (2005) 

- Leipzig/Halle [LEJ] (2002) 

- München [MUC] (1992) 

- Münster-Osnabrück [FMO] (2004) 

- Stuttgart [STR] (1998) 
 

www.airportchapel.de  

 

 

Kaplnka 

 

- je stále otvorená 

 

- pozýva každého 

 

- je miestom Božej prítomnosti 

 

- pozýva do ticha a pokoja 

  uprostred rušného dňa 

 

- je znakom nádeje  

  a istoty v pohnutých časoch 

 

- pozýva k modlitbe 

 

 

v nedeľu 

o 17.00 sv. omša 

(každý druhý týždeň) 

 

v pondelok 

o 17.00 večerná modlitba 

 

                

 Žalm 23 

 

 Pán je môj pastier,  
 nič mi nechýba: 
 pasie ma na zelených pasienkoch.  
 Vodí ma k tichým vodám,  
 dušu mi osviežuje.  
 Vodí ma po správnych chodníkoch, 
  verný svojmu menu. 
 
 Aj keby som mal ísť tmavou dolinou 
 nebudem sa báť zlého, 
 lebo ty si so mnou.  
 Tvoj prút a tvoja palica, 
 tie sú mi útechou. 
 
 Prestieraš mi stôl 
 pred očami mojich protivníkov.  
 Leješ mi olej na hlavu 
 a kalich mi napĺňaš až po okraj. 
 
 Dobrota a milosť budú ma      
 sprevádzať 
 po všetky dni môjho života.  
 A budem bývať v dome Pánovom 
 mnoho a mnoho dní. 

http://www.iacac.aero/
http://www.airportchapel.de/

