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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 27/2017 
 

16. júl 2017 – 5. nedeľa po Svätej Trojici 
Téma:  Nasledovanie a učeníctvo 

 
 
SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
(program detí a mládeţe) 
Novostavba Ev. a. v. chrámu Boţieho   
Ţiar nad Hronom: 11:00 hod. 
 
Sl. Boţie začíname predspevom:  
„Najsvätejší“ 
             
 Piesne: 
 
       Kremnica:                                               
 

 
 
 
Piesne: 
                                                                              Liturgické texty: 
 
Ţiar n/Hr.:                                                     
 
 
 
 
 
 
 
Kázňový text: 
2 Timoteovi 2, 1 – 7  

„1Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Jeţišovi. 2A čo si 
počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú 
schopní vyučovať aj iných. 3Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník 
Krista Jeţiša. 4Nikto z vojakov sa nepletie do zamestnaní (kaţdodenného) ţivota, 
aby sa páčil svojmu vojvodcovi. 5Ak aj niekto preteká, nebude ovenčený, ak 
nepreteká podľa pravidla. 6Namáhajúci sa roľník má mať v prvom rade podiel na 

úrode. 7Uvaţuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému.“ 

 

OZNAMY: 
 Poďakovanie dnes patrí všetkým, ktorí obetavo slúţili počas letného denného 

biblického tábora: vedúcim, pomocníkom, ţenám v kuchyni i doma, ktoré 
pripravovali a priniesli chutné dobroty...  

 So zármutkom oznamujeme, ţe Pán ţivota i smrti k sebe povolal našu spolusestru 
Máriu Kukovú (80r.). Pohreb bude pravdepodobne v utorok v Dome smútku 
v Ţiari n/Hr. Čas ešte upresníme. 

 Budúcu nedeľu – 6. 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. 

 Zborový farár čerpá riadnu dovolenku od 17.7. do 4.8. t. r. V naliehavých prípadoch 
kontaktujte zborového dozorcu Petra Weisa (0903268590), zborovú 
poddozorkyňu Elenu Borikovú (0948507642), alebo s. kostolníčku Reginu 
Štefanovičovú (0918456700). Zborový farár bude zastihnuteľný tieţ v súrnych 
prípadoch na telefóne, resp. E-maile, alebo mobilnej aplikácii „whatsapp“ 

 
MILODARY: 
■ rod. Velká s prosbou o zdravie a úspešnú pooperačnú liečbu svojej vnučky Emy 
obetuje 100,- na stavbu kostola v Ţiari n/Hr. ■ rod. Bezáková s prosbou o modlitby 
za uzdravenie matky a starej matky Anny Bezákovej obetuje na stavbu kostola 
v Ţiari n/Hr. 100,-€ ■ bohuznáma rodina s prosbou o modlitby pred operáciou im 
srdcu blízkej osoby obetuje 20,-€ na prácu s deťmi ■ rod. Prídavková tieţ prosí 
o modlitby za uzdravenie otca a starého otca Vladimíra Prídavka a obetuje 20,-€ na 
potreby CZ ■ rod. Adamčíková nad čerstvým hrobom manţela, otca a starého otca 
Milana Adamčíka (†60r.) obetuje 60,-€ na potreby CZ ■  

 
MILODARY na letný denný biblický tábor: 
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ s. Danka Juríčková 10,-€ ■  
 
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 – 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 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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