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Epištola: 
Rímskym 8, 18 – 23  
 

Evanjelium: 
Lukáš 6, 36 – 42      

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 26/2017 
 

9. júl 2017 – 4. nedeľa po Svätej Trojici 
Téma:  Milosrdenstvo a odpustenie 

 
 
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 8, 3 – 11  

 „3Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, 
postavili ju do prostriedku 4a povedali Mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď 
cudzoložila, 5a Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš 
Ty? 6Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom 
písal po zemi. 7Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z 
vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. 8A zase sa zohol a písal po 
zemi. 9Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a 
žena, ktorá bola v prostriedku. 10Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto 
ťa neodsúdil? 11Odpovedala: Nikto, Pane! Nato jej povedal Ježiš: Ani ja ťa 
neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.“ 

OZNAMY: 
 Dnes podvečer o 17:00 hod. sa uskutoční predtáborové stretnutie vedúcich tábora 

a ich spolupracovníkov. Prosíme, aby sa všetci, ktorých sa to týka, tohto 
stretnutia zúčastnili. 

 Budúcu nedeľu – 5. 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. Izáková nad čerstvým hrobom svojho manžela Jána Izáka (†81r.), s ktorým 
sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili vo štvrtok na cintoríne v Žiari 
n/Hr., obetuje 100,-€ na stavbu kostola v Žiari n/Hr. ■ s. Ľudmila Adamíková 
obetuje na stavbu kostola v Žiari n/Hr. 20,- € ■s. Miroslava Kováčová obetuje na 
stavbu kostola v Žiari n/Hr. 100,- € a s. Petra Kováčová rovnako na stavbu kostola 
v Žiari n/Hr. obetuje 100,-€ ■ br. farár Ján Kever obetuje na stavbu kostola v Žiari 
n/Hr 50,-€ ■ s. Miroslava Balková obetuje na stavbu kostola v Žiari n/Hr. 100,-€ ■  

 
MILODARY na letný denný biblický tábor: 
■ s. Libuša Pajunková 15,-€ ■ s. Anna Strohnerová 20,-€ ■ s. Mária Morová 20,-€ ■ s. 
Irena Fillová 30,-€ ■ OÚ Krahule 50,-€ ■ dotácia MsÚ Kremnica 300,-€ ■  

DESIATKY za mesiac jún: 
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 30,-€ 
 
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 – dvojčíslo za 1,30 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 

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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