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Pracovníci na vinici

káže: prof. Pavel Procházka, superintendent ECM SO
≽
≽ PREDSPEV: „Stíš sa a pred Ním sa skloň...“
≽
≽ INTROIT: Na úvod zhromaždenia sa pripojme k prosbe proroka Daniela:
„Bože môj, nakloň svoje ucho a počúvaj. Otvor svoje oči a pozri na naše zničené mesto, ktoré nesie tvoje meno. Svoje prosby ti nepredkladáme pre svoju
spravodlivosť, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo.“ (Dan 9,18)
≽
≽ PIESEŇ Č. 519
≽
≽ APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY
≽
≽ KOLEKTA
≽
≽ STRIEDAVÉ ČÍTANIE - Ž 119,73-80
≽
≽ EPIŠTOLA – 1Kor 9,24-27
≽
≽ CHVÁLOSPEV, OSOBNÉ SVEDECTVO VIERY, OZNAMY

≽
≽ CHVÁLOSPEV, POŽEHNANIE DETÍ
≽
≽ CHVÁLOSPEV, VYKONANIE DOBROVOĽNEJ FINANČNEJ ZBIERKY
≽
≽ KÁZEŇ – Mt 20,1-16
≽
≽ SPOLOČNÉ MODLITBY, MODLITBA PÁNOVA
≽
≽ PIESEŇ Č. 306
≽
≽ POŽEHNANIE: „Hospodin dáva silu svojmu ľudu. Hospodin požehnáva svoj ľud
pokojom.“ (Ž 29,11)
≽
≽ ZÁVEREČNÁ PROSBA: „Amen! Ty nás požehnaj...“

KÁZŇOVÝ TEXT: Mt 20,1-16
1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si
robotníkov do vinice. 2Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej
vinice. 3 Keď vyšiel okolo tretej hodiny, videl iných postávať na námestí a povedal
im: 4 Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. 5 A oni šli. Znova
vyšiel okolo šiestej a deviatej hodine a urobil tak isto. 6 Keď vyšiel okolo jedenástej a
našiel iných postávať, povedal im: Čo tu stojíte celý deň a zaháľate? 7 Povedali mu:
Keď nás nikto nenajal! Hovorí im: Choďte aj vy do vinice. 8 Keď sa zvečerilo, povedal
majiteľ vinice svojmu správcovi: Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, všetkým od
posledných až po prvých! 9 Keď prišli tí, čo boli najatí o jedenástej, dostali po denári. 10 Tí, čo prišli prví, mysleli si, že dostanú viac. No aj oni dostali po denári. 11 Vzali
ho, ale reptali proti hospodárovi: 12 Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si
ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa. 13 On však povedal jednému z nich: Priateľu, nekrivdím ti! Nedohodol si sa so mnou za denár? 14 Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja však chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. 15 Nemám azda právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že
som dobrý? 16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými.

OZNAMY:
≽
≽ Dnes si pripomíname život a službu brata farára Josefa Poláka. Dňa 18.12.2017
uplynulo 30 rokov od jeho odvolania na večnosť k Bohu vo veku 79 rokov. V ECM
slúžil od roku 1930, ordinovaný starší od roku 1947 (vlani 70. Výročie). Kazateľom
Božieho slova v Bratislave bol v rokoch 1952 – 1981.
≽
≽ Budúce bohoslužby so sv. Večerou Pánovou budú v nedeľu 4.2. o 9,30h.
≽
≽ V tomto týždni (28.1. – 3.2.) chceme vo svojich príhovorných modlitbách myslieť
na stretnutie s biskupom Dr. Patrickom Streiffom a na farnosť Praha 2.
≽
≽ Každý deň v pracovnom týždni mávame ranné modlitby o 8,40h. Je to krátke
stretnutie, pri ktorom si prečítame biblickú úvahu na daný deň a spoločne sa modlíme. Máme túžbu takto začínať deň, aby sme prijali Božie požehnanie.
≽
≽ V utorok 30.1. o 17,30h bude biblická hodina. Venujeme sa výkladu Listu Rimanom.
≽
≽ V stredu 31.1. o 16,00h budú bohoslužby v DSS Pri kríži v dúbravskom penzióne.

OFERA:
≽
≽ Minulú nedeľu bola ofera 152 €.
Ďakujeme za všetky Vaše príspevky, ktoré ste priniesli z ochotného a úprimného srdca. Pán Boh Vás požehnaj!

