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Evanjelium: 

Lukáš 14, 16 – 24     

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 24/2017 
25. jún 2017 – 2. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma:  Váţne pozvanie 

 
       SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
        Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
        Novostavba Ev. a. v. chrámu Boţieho   
        Ţiar nad Hronom: 11:00 hod. 

 
 

        Sl. Boţie začíname predspevom:  
        „Najsvätejší“ 

  
 

 
     Piesne: 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgické texty: 
 
 
Kázňový text:  
2. Korintským 1, 8 – 11  

„8Nechceme totiţ, bratia aby ste nevedeli o našom súţení, ktoré nás postihlo 
v Ázii, ţe sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťaţení, takţe sme si zúfali aj nad 
ţivotom. 9Veď my sami sme uţ vypovedali nad sebou výrok smrti, aby sme nedúfali 
sami v seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych. 10On nás z takej smrti vytrhol a vytŕha, 
a dúfame v Neho, ţe nás ešte aj bude zachraňovať, 11keď aj vy pomáhate modlitbou 
za nás, aby za milosť, ktorej sa nám na príhovor mnohých dostáva, mnohí za nás 

ďakovali.“  

OZNAMY: 
 S. kantorky Danka a Vierka srdečne ďakujú za oferu pre nich určenú v nedeľu pred 

dvomi týţdňami 

 Zajtra, t..j. v pondelok podvečer o 17:00 hod. sa v zborovej miestnosti na fare stretne 
Spoločenstvo evanjelických ţien za účelom prípravy denného biblického tábora. 
Prosíme ţeny, ktoré sú ochotné priloţiť ruku k dielu, aby sa stretnutia zúčastnili.  

 Biblické hodiny, nácvik spevokolu a modlitebné spoločenstvo uţ v tomto školskom 
roku nebudú. Rovnako sa uţ nebude vyučovať ani náboţenstvo na základných 
školách  

 Vo štvrtok dopoludnia o 10:00 hod. sa uskutoční v zborovej miestnosti na fare 
stretnutie s pamiatkarmi. Prosíme členov hospodárskeho výboru matkocirkvi, 
aby sa v rámci svojich moţností stretnutia zúčastnili. Ďakujeme.  

 Vo štvrtok zasvätíme sviatok apoštolov Petra a Pavla. Sluţby Boţie budú 
v dcérocirkvi Ţiar nad Hronom o 15:00 hod. v novostavbe kostola a o 17:00 hod. 
v chráme Boţom v matkocirkvi v Kremnici 

 V piatok sa stretne Spoločenstvo evanjelickej mládeţe v zb. miestnosti na fare 
v Kremnici o 17:00 hod. 

 Budúcu nedeľu – 3. po Svätej Trojici – budú sluţby Boţie v chráme Boţom 
v Kremnici v riadnom čase o 9:00 hod., v novostavbe kostola v Ţiari nad Hronom 
tieţ v riadnom čase o 11:00 hod.  

 Súbeţne s kaţdými sluţbami Boţími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici.  

 Letný denný biblický tábor sa bude konať v dňoch 10.-14. júla t. r. Cena pre deti 
evidované v kartotéke CZ je 15,-€, pre ostatné deti 25,-€/celý týţdeň. Termín 
prihlasovania:  do konca júna t. r. Prosíme, aby ste spolu s prihláškami aj zaplatili 
cenu za tábor 

MILODARY: 
■ s. Friderika Vrabcová a rod. Juríčková pri príleţitosti narodenín dcéry, manţelky 
a mamy Danky Juríčkovej obetujú spolu 60,-€ pre potreby CZ ■ br. Igor Haring nad 
čerstvým hrobom svojej mamy Anny Haringovej (†84r.) obetuje 100,-€ na stavbu 
kostola v Ţiari n/Hr. ■ rod. Hlavničková nad čerstvým hrobom manţela, otca, 
starého otca a príbuzného Dušana Hlavničku (†79r.) obetuje 200,-€ na dostavbu 
kostola v Ţiari n/Hr. ■ rod. Šalková obetuje na stavbu kostola v Ţiari n/Hr. 100,- ■ 
rod. Beňová obetuje na stavbu kostola v Ţiari n/Hr. 50,-€ ■ s. Katarína Brezníková 
obetuje na stavbu kostola v Ţiari n/Hr. 100,-€ ■ rod. Flešková obetuje na stavbu 
kostola v Ţiari n/Hr. 50,-€ ■ 
V prípade, ţe chcete náš cirkevný zbor podporiť, môţete tak urobiť aj na tieto čísla 
účtov v tvare IBAN: Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
                                     Dcérocirkev Ţiar nad Hronom: SK6302000000002564641953 
 „Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo 
ochotného darcu miluje Boh.“ (2K 9, 7) 
Na predaj ponúkame: 

Evanjelický posol za 0,65 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 

Uzávierka Informačného listu je vždy vo štvrtok o 12:00 hod. Milodary, prípadne iné oznamy 
je preto potrebné nahlásiť do tohto termínu. Ďakujeme za pochopenie. 
Kontakt: Ev. a. v. farský úrad, Pavla Kriţku 394/12, 967 01 Kremnica ■ tel.: 045 674 
27 37 ■ E-mail: kremnica@ecav.sk ■ https://www.facebook.com/ecavkremnica.sk ■  
Mgr. Jozef Pacek, zborový farár ■ tel.: 0911 890 796 ■ E-mail: jmpacek@gmail.com  
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