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Evanjelium: 
Matúš 6, 25 – 34     

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 37/2017 
24. september 2017 – 15. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma:  Bremeno ustarostenosti 

 
SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
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 Kronická 17, 7 – 16   

„7Po nejakom čase však potok 
vyschol, lebo v krajine nebolo 
dažďa. 8Vtedy mu zaznelo slovo 
Hospodinovo: 9Vstaň, choď do Sarepty, 
ktorá patrí k Sidónu, a bývaj tam. Prikázal 
som tam vdove, aby ťa živila. 10Vstal teda 
a odišiel do Sarepty. Keď prišiel k bráne 
mesta, bola tam práve vdova, ktorá 
zbierala drevo. Zavolal na ňu: Prines mi, 
prosím, trochu vody v nádobe, nech sa 

napijem. 11Keď mu šla priniesť, zavolal za ňou: Prines mi so sebou aj krajec 
chleba. 12Ona však povedala: Akože žije Hospodin, tvoj Boh, nemám nič upečené. 
Mám iba za hrsť múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zopár kúskov 
dreva, idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, zomrieme. 13Nato jej 
Eliáš povedal: Neboj sa, choď, urob ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posúch 
a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. 14Lebo takto hovorí Hospodin, 
Boh Izraela: Z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej až do dňa, 
keď Hospodin zošle na zem dážď. 15Odišla teda, urobila podľa Eliášovho slova, 
jedla ona i on, i jej domácnosť po tie dni. 16Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z 
krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša.“ 

OZNAMY: 
 Deti, ktoré dovŕšili vek 12 rokov, môžete prihlasovať na konfirmačnú výučbu. 

Prihlášky sú k dispozícii v kancelárii farského úradu 

 Konfirmačná príprava pre 2. ročník bude v sobotu 30.9. t. r. o 9:30 hod. v zborovej 
miestnosti na fare v Kremnici 

 V pondelok o 16:30 hod. sa v zb. miestnosti na fare stretne zborový spevokol  

 Budúcu nedeľu – 16. po Svätej Trojici – budú služby Božie v chráme Božom 
v Kremnici v riadnom čase o 9:00 hod., Pripomenieme si na nich Pamiatku 
posvätenia chrámu Božieho. V novostavbe kostola v Žiari nad Hronom budú 
služby Božie tiež v riadnom čase o 11:00 hod.  

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

 Vyučovanie náboženstva: 

škola deň čas 

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

 ZŠ Angyalova Kremnica štvrtok  10:30 – 11:15 

I. ZŠ Jánskeho ul. Žiar n/Hr. streda 7:45 – 8:30 

II. ZŠ Štefánikova ul. Žiar n/Hr. streda 9:40 – 10: 25  

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. štvrtok 12:30 – 13:15  

Gymnázium M. Rúfusa Žiar n/Hr. štvrtok 13:30 – 14:15 

SMÚTOČNÝ OZNAM: 
Pán Boh si k sebe na večnosť povolal našu spolusestru, manželku, matku, starú 
matku a príbuznú Annu Sklenkovú vo veku 62 rokov. Posledná rozlúčka bude 
v utorok 26.9. t. r. o 15:00 hod. v dome smútku v Kremnici. 

 
MILODARY: 
■ riaditeľka Gymnázia M. Rúfusa v Žiari n/Hr. Dana Paálová obetuje 100,- na 
stavbu kostola v Žiari n/Hr. ■ rod. Struhárová obetuje 100,-€ na stavbu kostola 
v Žiari n/Hr. ■  
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 spod Tatier 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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