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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 35/2017 
 

10. september 2017 – 13. nedeľa po Svätej Trojici 
Téma:  Môj blížny 

 
SLUŽBY BOŽIE – MATKOCIRKEVNÝ a DCÉROCIRKEVNÝ KONVENT:  
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:                                                                     
 
 
 
 
 
 

Kázňový text: Lukáš 10, 25 – 37   
„25A hľa, vstal zákonník, a 

aby ho pokúšal, povedal: Majstre, čo 
konať, aby som dedične obdržal 
večný život? 26Odpovedal mu: Čo je 
napísané v zákone? Čo tam 
čítaš? 27On odvetil: Milovať budeš 
Pána, svojho Boha, z celého srdca, z 
celej duše, z celej sily a z celej mysle, 
a svojho blížneho ako seba 
samého. 28Riekol mu teda: Správne si 
odpovedal! To čiň a budeš žiť. 29Ale 
on sa chcel ospravedlniť a spýtal sa 
Ježiša: A kto mi je blížny? 30Ježiš 

znovu riekol: Išiel jeden človek z Jeruzalema dolu do Jericha a padol lotrom do rúk. 
Tí ho ozbíjali, doráňali, zanechali polomŕtveho a odišli. 31Náhodou išiel touto cestou 
kňaz, a keď ho videl, obišiel ho. 32Podobne i levíta, keď prišiel na to miesto a videl 
ho, obišiel ho. 33Prišiel však k nemu pocestný Samaritán, a vidiac ho zľutoval sa nad 
ním, 34pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na 
svoje hoviadko, zaniesol do hostinca a opatroval ho. 35Potom na druhý deň vybral 
dva denáre, dal hostinskému a povedal: Opatruj ho, a ak by si viac vynaložil na 
neho, zaplatím ti, až sa vrátim. 36Čo myslíš, kto z tých troch bol blížnym tomu, ktorý 
padol lotrom do rúk? 37A on odpovedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš 
mu povedal: Choď a rob podobne!“ 

OZNAMY: 
 Zborový farár ďakuje za oferu z minulého týždňa v Kremnici 

 Predsedníctvo CZ zvoláva na nedeľu 17. septembra t. r. zasadnutie celozborového 
konventu v rámci sl. Božích so začiatkom o 9:00 hod. v Kremnici  

 Služby Božie na budúcu nedeľu – 14. po Svätej Trojici budú z dôvodu konania 
celozborového konventu len v chráme Božom v Kremnici v riadnom čase o 9:00 
hod. 

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

 V piatok 15.9. t. r. budú v našom CZ hosťovať zborový zájazd z CZ Trnava 

 V piatok 15.9. t. r. o 15:00 hod. v chráme Božom v Kremnici uzavrú manželstvo Peter 
Imrich (ev.a.v.) a Andrea Slováčeková (rim.-kat.) zo Žiaru n/Hr. 

 Vyučovanie náboženstva: 

škola deň čas 

ZŠ P. Križku Kremnica piatok 11:45 – 12:30 a 12:40 – 13:25 

ZŠ Angyalova Kremnica 
  I. ZŠ Jánskeho ul. Žiar n/Hr. 
  IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. 
  Gymnázium M. Rúfusa Žiar n/Hr. 
  MILODARY: 

■ br. farár Ján Kecer obetuje na stavbu kostola v Žiari n/Hr. 50,-€ ■ rod. Imrichová 
pri krste brata Tomáša obetuje 50,-€ na stavbu kostola v Žiari n/Hr. ■ rod. 
Antonyová pri 13. narodeninách dcéry Anny Márie obetuje 50,-€ na prácu 
s mládežou ■ rod. Juríčková vďačná za návrat dcéry Zuzky a s prosbou o modlitbu 
o požehnanie v novej práci a v živote obetuje 20,-€ na potreby matkocirkvi ■ brat 
Janko Konuš z Dolnej Vsi vyrobil a venoval v hodnote 800,-€ nové kované bráničky 
k oltárnej ohrádke do chrámu Božieho v Kremnici – srdečne ďakujeme 
DESIATKY za mesiac august: 
■ 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 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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