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INFORMAČNÝ LIST

Prezieravá múdrosť
Evanjelista Lukáš podáva pozoruhodné podobenstvo o nespravodlivom správcovi. 
Pán sa dopočul, že tento správca zle hospodári s pánovým majetkom, preto ho požia
dal, aby podal zúčtovanie. A čo správca urobil? Poodpúšťal ešte všetkým pánovým 
dlžníkom dlhy. Tým síce ešte znásobil škodu pánovi, avšak zabezpečil si priateľov 
medzi pánovými dlžníkmi. Tí sa snáď oňho postarajú, keď príde o svoje miesto 
správcu.

Zvláštne podobenstvo, ktoré ešte šokuje tým, že Pán Ježiš tohto správcu chváli: 
„Opatrne urobil, lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší voči seberovným než synovia 
svetla.“ Prečo ho chváli? Je vari správne takto podvodne konať?

To určite nie. Pán Ježiš ho nechváli za to, že konal podvody. Chváli ho však za vy
naložené úsilie. Toľko úsilia vynaložil správca, aby si zabezpečil miesto inde, keď 
už mu hrozilo, že o svoje miesto sprácu príde. To je bezpochyby veľkým príkladom 
pre  kresťanov, ktorí vedia o oveľa vzácnejšom mieste a o oveľa väčšom bohatstve: 
o Božom kráľovstve a o bohatstve slávy a večného života, ktoré môže mať každý, 
kto uveril v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Ak dokážu vynaložiť ľudia toľké 
úsilie, aby si zabezpečili miesta v tomto svete, prečo nevykladáme omnoho väčšie 
úsilie, aby sme zabezpečili pre seba a pre ľudí okolo nás miesto v Božom kráľovstve? 
Ak vieme o nádhere Božieho kráľovstva a budúcnosti v ňom, čo to znamená pre naše 
úsilie v rodinách, pri našich blízkych a pri ľuďoch v našom okolí?
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9. nedeľa po Svätej Trojici 1. 8. 2021 9:00
Od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať; 

a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať. (Lukáš 12, 48b) 

Piesne
374, 497, 347, A 60; k Večeri Pánovej: 296, 300

Liturgické texty
1. Korintským 10, 1 – 13; Lukáš 16, 1 – 9

Kázňový text
Jeremiáš 1, 4 – 10: 4 Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo: 5 Skôr, ako som ťa utvoril 
v živote matky, poznal som ťa, skôr, ako si vyšiel z lona matky, posvätil som ťa; určil 
som ťa národom za proroka. 6 Ja som však povedal: Ach, Pane, Hospodine, veď nevi
em hovoriť, lebo som primladý. 7 Nato mi riekol Hospodin: Nehovor: Som primladý. 
Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem! 8 Neboj sa ich, 
lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodinov. 9 Vtedy Hospo
din vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi Hospodin riekol: Ajhľa, dal som ti do 
úst svoje slová. 10 Pozri sa: dnes som ťa ustanovil nad národmi a kráľovstvami, aby si 
vytŕhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil.

Oznamy
9. nedeľa po Sv. 
Trojici 1. 8.

9:00 

10:00

13:30

Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou – 
Ev. kostol, L. Ján

Zasadnutie zb. presbyterstva – Ev. kostol, L. Ján

Nešporné služby Božie – Kult. dom, Beňadiková
Štvrtok 5. 8. 18:00 Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
10. nedeľa po 
Sv. Trojici, 
Kajúca nedeľa 
8. 8.

9:00 
 

13:30

14:30

Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján 
Počas služieb Božích sa uskutoční aj volebný konvent 
 voľba generálneho dozorcu ECAV a presbytera

Nešporné služby Božie – Knižnica, Uhorská Ves

Nešporné služby Božie – Zasadačka Ob. úradu, 
Podtureň

	)Na službách Božích je potrebné dodržať nasledovné podmienky:
• Dýchacie cesty prekryté rúškom.
• Dodržiavať odstup, respiračnú etiketu, nepodávať si ruky.
• Služieb Božích sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanté
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nu alebo príznaky respiračného infekčného ochorenia.

	)So zármutkom vám oznamujeme, že dňa 28. 7. zomrela naša spolusestra Bla
žena Brtáňová, rod. Kermietová z Liptovského Jána vo veku 82 rokov. Nech Pán 
Boh poteší všetkých pozostalých a dáva im silu a nádej Kristovho otvoreného 
hrobu. Aby aj v týchto ťažkých dňoch mohli vyznať: Keby som kráčal hoci tem
ným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou. (Žalm 23,4)

	)Otvorený kostol pre verejnosť: Opäť býva v júli a auguste otvorený náš 
chrám pre verejnosť vždy v pondelok, stredu a piatok od 9:30 do 11:30 hod. 
Prosíme vás, bratia a sestry, aby ste sa zapísali do služieb do zoznamu pri výcho
de z kostola.

	)Oznamujeme vám, že v nedeľu 8. 8. 2021 sa v rámci služieb Božích o 9:00 hod. 
uskutoční volebný konvent. Voliť máme generálneho dozorcu Ev. cirkvi a. v. na 
Slovensku. Funkcia generálneho dozorcu je uprázdnená od 24. mája 2021, kedy 
sa jej vzdal Ján Brozman Kandidátmi na túto funkciu sú Marián Damankoša, do
zorca Šarišskozemplínskeho seniorátu, a Ivan Trepáč, dozorca Turčianskeho se
niorátu. Zároveň je potrebné ešte voľbou doplniť jedno chýbajúce miesto zboro
vého presbytera. Životopisy a osobné stanoviská kandidátov nájdete na stránke 
https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/mariandamankosaivantrepacdvaja 
kandidatinageneralnehodozorcuecav a taktiež v materiály k voľbám pri vý
chode z kostola.

	)Naša mladá sestra Ľudmila Halušková sa rozhodla, že sa zapojí do projektu IN
VYT. Je to príbuzný projekt k projektu Deti Afriky, ktorý aj my finančne podpo
rujeme, Pôjde na niekoľko mesiacov do Tanzánie, kde bude pôsobiť na Dongobe
sh Secondary School. Obracia sa na nás s láskavou prosbou o finančnú pomoc. 
Ak ju chcete podporiť, môžete tak urobiť na českom čísle účtu CZ23 2010 0000 
0029 0042 8976, VS 820, ŠS 012.
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