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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 30/2017 
 

6. august 2017 – 8. nedeľa po Svätej Trojici 
Téma:  Výstraha pred zvodmi 

 
SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Novostavba Ev. a. v. chrámu Boţieho Ţiar nad Hronom: 11:00 hod. 
Liturgia: Jozef Pacek, zborový farár a Miroslava Balková, diakonka ECAV 
Káţe: Miroslava Balková, diakonka ECAV 
 
Sl. Boţie začíname predspevom:  
„Najsvätejší“ 
             
 Piesne:                                                                    Liturgické texty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

Kázňový text: Marek 7, 31 – 37  

„31Keď (Jeţiš) opustil týrsky kraj, 
prišiel cez Sidon zase k moru 
Galilejskému, do prostriedku kraja 
Desaťmestia. 32Tu priviedli k Nemu 
hluchého a zajakavého a prosili Ho, aby 
poloţil ruku na neho. 33On ho vzal 
stranou, von zo zástupu, vloţil mu svoje 
prsty do uší a slinou sa mu dotkol 
jazyka. 34Potom pozdvihnúc oči k nebu, 
zavzdychol a povedal mu: Effatha! to 
jest: Otvor sa! 35I otvorili sa mu uši, jazyk 
sa mu hneď rozviazal a hovoril 
správne. 36I prikázal im (Jeţiš), aby 
nikomu nehovorili; ale čím viac im 

prikazoval, tým viac to rozhlasovali. 37A náramne ţasli hovoriac: Všetko dobre 
učinil; aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.“ 

OZNAMY: 
 Predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie celozborového presbyterstva na piatok so 

začiatkom o 18:00 hod. v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. Prosíme 
všetkých presbyterov z matkocirkvi i dcérocirkvi, aby sa zasadnutia zúčastnili. 
Ďakujeme. 

 Sluţby Boţie na budúcu nedeľu – 9. po Svätej Trojici – budú 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. 

 
MILODARY: 
■ rodina po zosnulej spolusestre, matke, starej matke a príbuznej Šarlote Jasenákovej 
(†85r.), s ktorou sme sa v nádeji vzkriesenia a večného ţivota rozlúčili v uplynulom 
týţdni v utorok na cintoríne v Bzenici, obetuje 60,-€ na stavbu kostola v Ţiari nad 
Hronom ■ sestry Libuša Pajunková a Jaroslava Páričková si s láskou a úctou 
spomínajú na svoju pred 10-timi rokmi zosnulú matku Annu Kratochvílovú a pri 
tejto príleţitosti obetujú na potreby CZ 70,-€ ■ rod. Barátová pri príleţitosti 16. 
narodenín syna a vnuka Romana Baráta obetuje 50,-€ na potreby CZ ■ br. farár Ján 
Kecer obetuje na stavbu kostola v Ţiari n/Hr. 50,-€ ■ s. Viera Ţarnovická obetuje na 
stavbu kostola v Ţiari n/Hr. 300,-€ ■  
 
DESIATKY za mesiac júl: 
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 30,-€ 
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 € 

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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