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Epištola: 
1. Petrov 5, 6 – 11  
 

Evanjelium: 
Lukáš 15, 1 – 7     

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 25/2017 
 
2. júl 2017 – 3. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma:  Nájdenie strateného 

 
 
SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod.  
Novostavba Ev. a. v. chrámu Božieho   
Žiar nad Hronom: 11:00 hod. 
 
Sl. Božie začíname predspevom:  
„Najsvätejší“ 
  

 

Piesne:   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liturgické  
texty: 
 
 
 
 
Kázňový text:  
Ján 6, 37 – 40  

„37Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a kto prichádza ku mne, 
nevyhodím ho; 38veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu 
Toho, ktorý ma poslal, 39a vôľa Toho, ktorý ma poslal, je, aby som nič nestratil z 
toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. 40Lebo to je vôľa môjho 
Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v 

posledný deň.“ 

 
OZNAMY: 

 Dnes popoludní o 14:00 hod. sa uskutoční biblické stretnutie na Krahuliach. 
Ďakujeme rodine Fillovej za prijatie. 

 V pondelok a utorok sa zdatní mládežníci spolu so zborovým farárom zúčastnia 
pobytu vo Vysokých Tatrách. Plánovaná trasa: výstup zo Starého Smokovca na 
Skalnaté pleso, odtiaľ lanovkou na Lomnický štít (2632 m.n.m.) a späť, ďalej na 
Zelené pleso, kde prenocujeme a druhý deň výstup na Jahňací štít (2229 m.n.m.) 

 V stredu zasvätíme sviatok vierozvestcov Cyrila a Metoda a pamiatku upálenia 
majstra Jána Husa. Služby Božie budú v chráme Božom v Kremnici v riadnom 
čase o 9:00 hod., v novostavbe kostola v Žiari nad Hronom tiež v riadnom čase 
o 11:00 hod.  

 Biblické hodiny, nácvik spevokolu a modlitebné spoločenstvo počas letných 
prázdnin nebudú.  

 Spoločenstvo evanjelickej mládeže v piatok nebude 

 Budúcu nedeľu – 4. po Svätej Trojici – budú služby Božie v chráme Božom 
v Kremnici v riadnom čase o 9:00 hod., v novostavbe kostola v Žiari nad Hronom 
tiež v riadnom čase o 11:00 hod.  

 Súbežne s každými službami Božími 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. Deti budú 
v týchto dňoch prichádzať ráno o 9:00 hod., kde je pre nich pripravený celodenný 
program, aj celodenná strava. Program končí každý deň o 16:00 hod. Oficiálny 
koniec tábora bude v nedeľu 16.7. na službách Božích. Prosíme o vaše modlitby 
za deti a tábor. 

 
MILODARY: 
■ rod. Hrnčárová vďačná Pánu Bohu za tretí rok života synčeka Mateja, obetuje 200,-
€ pre prácu s mládežou v CZ ■ rod. Podhorániová s vďakou za Božiu oporu 
v chorobe obetuje 100,-€ na dostavbu kostola v Žiari n/Hr. ■ rod. Miháliková a rod. 
Kubalová pri krste dcéry, vnučky a pravnučky Hanky Pócsikovej obetuje 100,-€ na 
dostavbu kostola v Žiari n/Hr. ■ rod. Juríčková obetuje na stavbu kostola v Žiari 
n/Hr. 100,-€ ■  
 
V prípade, že chcete náš cirkevný zbor podporiť, môžete tak urobiť aj na tieto čísla 
účtov v tvare IBAN: Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
                                     Dcérocirkev Žiar 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 Križku 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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