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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 32/2017 
 

20. august 2017 – 10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia 
(na pamiatku zničenia mesta Jeruzalem) 

Téma:  Neprijatá milosť Boţia 

 
SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Novostavba Ev. a. v. chrámu Boţieho Ţiar nad Hronom: 11:00 hod. 
 
Sl. Boţie začíname predspevom:  
„Najsvätejší“ 
             
 Piesne:                                                                    Liturgické texty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 
 
Kázňový text: Ján 11, 35  
 

„A Jeţiš zaplakal.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OZNAMY: 
 

 Ofera po skončení dnešných sluţieb Boţích je určená pre sestry kostolníčky. 
Odporúčame ju do vašej láskavej štedrosti. 

 Sluţby Boţie na budúcu nedeľu – 11. 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: 
 
■ rod. Štrbová, rod. Podmanická a rod. Hlaváčová pri príleţitosti 75. narodenín 
manţelky, mamy a starkej Zuzany Štrbovej a 11. narodeninách syna, vnuka 
a krstného syna Adama Hlaváča obetuje 50,- € na opravu cirkevného areálu 
v Kremnici ■  
 
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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