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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 31/2017 
 

13. august 2017 – 9. nedeľa po Svätej Trojici 
Téma:  Prezieravá múdrosť 

 
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: 1.Petrov 4, 7 – 11 

 

„7Koniec všetkého je blízko. 
Buďte teda rozvážni a dbajte na 
modlitby. 8A nadovšetko, verne sa 
milujte vospolok, lebo láska 
prikrýva množstvo hriechov. 9Buďte 
navzájom pohostinní bez 
reptania. 10Posluhujte si ako dobrí 
šafári rozličnej milosti Božej, každý 
tým duchovným darom, ktorý 
prijal. 11Keď niekto hovorí, nech 
hovorí ako reč Božiu; keď niekto 
posluhuje, nech to robí ako z moci 
od Boha, aby sa vo všetkom 
oslavoval Boh pre Ježiša Krista; On 
má slávu a moc naveky vekov. 

Amen.“ 

OZNAMY: 
 V piatok 18.8. t. r. pozývame na ďakovnú pobožnosť do DD a DSS Kremnica pri 

príležitosti 106. narodenín najstaršej členky nášho CZ s. Helenky Majerovej. 
Pobožnosť začína o 10:00 hod., odchod od fary o 9:45 hod. 

 Služby Božie na budúcu nedeľu – 10. po Svätej Trojici – Kajúcu – 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. Pripomenieme si na nich skazu mesta 
Jeruzalem v roku 70 po Kristovi. Bude možné pristúpiť k spovedi a k Večeri 
Pánovej. 

 Súbežne s každými službami Božími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 Ofera po skončení služieb Božích je na budúcu nedeľu určená pre sestry kostolníčky. 
Odporúčame ju do vašej láskavej štedrosti. 

 
SPOMÍNAME: 
■ Anna Bezáková (†75 r.), s ktorou sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života 
rozlúčili 28. júla t. r. na cintoríne v Žiari nad Hronom – s láskou a vďakou za všetko 
spomínajú deti, vnúčatá, sestra a ostatná rodina 
■ Vierka Habániková – 1. výročie úmrtia 
 

MILODARY: 
■  
 
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 € 
 

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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