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„Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom“
PROGRAM
Predspev: „Svätý, Svätý, Svätý, ...“
Introit: Bratia a sestry, vitajte na bohoslužbách v 18. nedeľu po Sv. Trojici.
Mojžiš i nás takto vyzýva: „Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte“ (2M 23,25).
 Pieseň zo spevníka č. 23, v. 1-4 „Zem, nebesia slávia“
Apoštolské vyznanie viery a modlitba kazateľa
Čítanie zo Starého zákona (SZ) – Ž 15 „Podmienky vstupu do stánku Hospodinovho“
Čítanie z Nového zákona (NZ) – Žid 13,1-16 „Napomenutia“
 Chválospev (1) + oznamy a osobné svedectvo viery
 Chválospev (2) + požehnanie detí (modlitba)
 Chválospev (3) + vykonanie zbierky
Kázeň slova Božieho – L 16,1-13 „Podobenstvo o nespravodlivom šafárovi“
Modlitby prítomných a modlitba Pánova
 Pieseň zo spevníka č. 537, v. 1-3 „Len v Tvojom zajatí“
Požehnanie: „Boh pokoja nech je so všetkými vami“ (R 15,33). Amen.
 Pieseň zo spevníka č. 537, v. 4 „Len v Tvojom zajatí“
Kázňový text – L 16,1-13
1 Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára; toho obžalovali pred ním, že mu márni
majetok. 2 Zavolal si ho teda a povedal mu: Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej
nemôžeš už šafáriť. 3 Tu si šafár pomyslel: Čo urobím, keďže mi pán odníma šafárstvo? Kopať nevládzem,
žobrať sa hanbím. 4 Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím šafárstvo. 5 Zavolal si
každého pánovho dlžníka a spýtal sa prvého: Koľko si dlžen môjmu pánovi? 6 Odpovedal: Sto mier oleja.
Povedal mu: Vezmi si úpis, sadni si a chytro napíš päťdesiat. 7 Potom sa opýtal druhého: A ty koľko si
dlžen? Odpovedal: Sto kórov pšenice. Povedal mu: Tu máš úpis, napíš osemdesiat. 8 I pochválil pán tohto
nespravodlivého šafára, že opatrne urobil, lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší voči seberovným než
synovia svetla. 9 Aj vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie,
prijali vás do večných stanov. 10 Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom; a kto je nespravodlivý
v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom. 11 Keďže ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone,
kto vám zverí pravé (bohatstvo)? 12 A keď ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? 13 Ani jeden
sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď jedného bude nenávidieť, a druhého milovať; buď sa jedného
bude pridŕžať, a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.

OZNAMY:
 Dnes po bohoslužbách Zborová hodina v misijnom stredisku na Panenskej 12.
Budeme hovoriť o záležitostiach našej farnosti. Brat Kvetoslav Jež nám poslúži
prezentáciou fotografií zo svojho cestovania po svete. Bude aj občerstvenie.
 Bohoslužby s poďakovaním za úrody zeme so sv. Večerou Pánovou v nedeľu
2. októbra 2016 o 9,30h. Káže br. farár Ivan Lukáč.
 Vždy pred začatím bohoslužieb budú od 9,10 do 9,20h krátke modlitby v sieni za
modlitebňou. Chceme prosiť o Božie požehnanie pre bohoslužby a všetkých tých,
ktorí akýmkoľvek spôsobom na nich poslúžia. Vedie s. Lucia Lukáčová.
 Príhovorné modlitby ECM SO a ČO, 25. september - 1. október 2016: Jenkovce
(br. Jiří Bassano) a Metodistický seminář – Praha Vršovice (br. Bohouš Opočenský).
 Ranné modlitby v dňoch pracovného týždňa v čase od 8,40 do 9,00h. vo farskom
úrade. S modlitbou chceme vždy začínať nový deň.
 Špeciálna biblická hodina v utorok 27. septembra 2016 o 18,00h. Príde hosť
z Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD), duchovný Mgr. Marek Riečan.
 Filmový klub na fare vo štvrtok 29. septembra 2016 o 19,00h v priestoroch
farského úradu. Vedie br. Tomáš Bandák.
 Večerné čítanie Biblie v piatok 30. septembra 2016 o 18,00h v priestoroch
farského úradu. Je to čas, kedy si chceme spoločne čítať Božie slovo. Pokračujeme
v čítaní Evanjelia podľa Marka.
 Ak chcete náš cirkevný zbor podporiť finančným darom, pošlite prosím svoj
príspevok na účet zboru v Slovenskej sporiteľni: IBAN SK700900 0000 0000
11472097 (píše sa bez medzier), BIC GIBASKBX, VS 663200 a KS 0558.

Ofera z minulej nedele vyniesla: 107 €. Srdečne všetkým ďakujeme!

Modlitby ECM SO a ČO ⇨ 25.09. - 01.10.2016
JENKOVCE
Prosíme o modlitby za študentov v zbore, Jakub nastupuje do práce, Tamara na VŠ do Košíc.
Modlite sa tiež za rómsku rodinu, ktorá sa prisťahovala do Jenkoviec a má problémy. Sú to
dobrí ľudia, ale stretávajú sa s rasisticky ladenou nenávisťou od ostatných obyvateľov.
Snažíme sa tejto rodine pomáhať, z čoho sú ľudia šokovaní. Prosíme o modlitby.

br. Jiří Bassano

METODISTICKÝ SEMINÁŘ – PRAHA VRŠOVICE
Především chci poděkovat Bohu za milost a požehnání v uplynulých šesti letech trvání
semináře. Děkuji za pestré složení studentů, za jejich vzájemnou toleranci a možnost
vzájemného obohacování a poznávání se (jsme velmi ekumenické společenství).
Prosím o modlitby pro příští akademický rok, za jeho úspěšné zahájení, za požehnání při
našich ranních modlitebních setkáních a společně strávených chvílích.

br. Bohouš Opočenský

