Modlitba

Duchovní služba
na letišti v Drážďanech

Bože, Tobě děkuji

- nabídka evangelické
a katolické církve

za tento nový den.
Bože, Tobě důvěřuji,

Adresa:
Flughafenseelsorge Dresden
Wilhelmine-Reichard-Ring 1
DE-01109 Dresden-Klotzsche

at se stane cokoli.

Najdete nás v oddělení
veřejných informací
v přízemí terminálu.

Bože, Prosím Tě

Tel: +49 (0) 351 881 5500
Fax: +49 (0) 351 881 5505

o ochranu a doprovod.
Bože, tak kráčím
svým životem.
Amen.

Duchovní služba na letišti
v Drážďanech

E-Mail: chapel@dresden-airport.de
Internet: www.airportchapel.de/drs
Bankovní spojení:
Kirchenbezirk Dresden Nord
IBAN DE06 3506 0190 1667 2090 28
u LKG Sachsen - KD-Bank eG,
Dortmund
bankovní číslo (BIC)
GENO DE D1 DKD
účel platby:
RT 1000 / FHS

Srdečně Vás zveme

Duchovní službu
na letišti nabízíme:
- cestujícím
- posádkám
- zaměstnancům
místním obyvatelům

Kaple
- je stále otevřená
- zve každého
- je místem Boží
přítomnosti
- zve k tichu a pokoji
uprostřed rušného dne
- je znamením naděje a
nepomíjivosti
v neklidné době
- zve k modlitbě

www.iacac.info

Duchovní služba
na letištích v Německu
- v Berlíně-Schoenefeldu [SXF]
(2003, sociální služba 1990)
- v Berlíně-Tegelu [TXL] (2008)
- v Drážďanech [DRS] (2001)
- ve Frankfurtu n.M. [FRA] (1969)
- v Hamburku [HAM] (2000)
- v Hannoveru [HAJ] (2005)
- v Lipsku/Halle [LEJ] (2002)
- v Mnichově [MUC] (1992)
- v Munsteru-Osnabrucku
[FMO] (2004)
- ve Stuttgartu [STR] (1998)
www.airportchapel.de

v neděli
v 17.00 hodin mše svatá
(čtrnáctidenní)
pondělí
v 17.00 hodin večerní modlitba

Žalm 23
Hospodin je můj pastýř,
nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat
na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa
u vod,
naživu mě udržuje,
stezkou spravedlnosti
mě vede
pro své jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti,
nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi ty.
Tvoje berla a tvá hůl
mě potěšují.
Prostíráš mi stůl
před zraky protivníků,
hlavu mi olejem potíráš
kalich mi po okraj plníš.
Ano, dobrota a milosrdenství
provázet mě budou
všemi dny mého žití.
Do Hospodinova domu
se budu vracet
do nejdelších časů.

