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Epištola:  
Efezským 4, 1 – 6  
 
Evanjelium:  
Lukáš 14, 1 – 11   

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 39/2017 
8. október 2017 – 17. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma:  Sloboda povolaných v Kristovi 

 
ČÍTANÉ SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.: 
Novostavba Ev. a. v. chrámu Boţieho Ţiar nad Hronom: 11:00 hod. 
Zborový farár káţe na sluţbách Boţích v CZ ECAV Bukovec (Myjavský seniorát), 
kde zároveň krstí dcéru kolegu Jána Sadloňa 
 
Sl. Boţie začíname predspevom:  
„Najsvätejší“ 
             

 Piesne:                                                             Liturgické texty:                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kázňový text: Efezským 6, 13 – 17  

„13Preto vezmite na seba celú výzbroj Boţiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, 
všetko prekonať a obstáť. 14Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier 
spravodlivosti 15a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. 16Nadovšetko vezmite si 
štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto 

nešľachetníka. 17Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Boţie.“ 

 

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

Prihlášky sú k dispozícii v kancelárii farského úradu 

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

 V sobotu 14. októbra t. r. o 15:00 hod. sa v zborovej miestnosti na fare v Kremnici 
uskutoční stretnutie pre starších, chorých a imobilných členov cirkevného zboru. 
Stretnutie sa koná pri príleţitosti mesiaca úcty k starším. Prijmite, prosím, 
pozvanie na toto stretnutie. Vyuţite moţnosť dopravy, ktorú ponúkame pre tých, 
ktorí sa nebudú mať moţnosť dostať na faru.  

 Budúcu nedeľu – 18. po Svätej Trojici – budú sluţby Boţie 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. V Kremnici budú na sl. Boţích hosťovať bratia 
a sestry z cirkevného zboru Východná, kázať bude Mgr. Viktor Sabo, starší 
kaplán Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 

 Súbeţne s kaţdými sluţbami Boţími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 Vyučovanie náboţenstva: 

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 

 
MILODARY: 
■ s. Elena Boriková vďačná Pánu Bohu za úspešný operačný zákrok, za pomoc 
a poţehnanie obetuje 30,-€ na stavbu kostola v Ţiari n/Hr. ■ br. farár Ján Kecer 
obetuje 50,- na stavbu kostola v Ţiari n/Hr. ■  
 
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 spod Tatier za 0,65 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 
Tesnou bránou za 3,50 € 
Ostatná literatúra z vydavateľstva VIVIT 
Reformačné sviece za 16,00 € 
 

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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