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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 40/2017 
15. október 2017 – 18. nedeľa po Svätej Trojici 

Téma:  Poslušnosť lásky 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod. – káţe: Mgr. Viktor Sabo,  

   starší kaplán Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 
Novostavba Ev. a. v. chrámu Boţieho Ţiar nad Hronom: 11:00 hod. 
Sl. Boţie začíname predspevom:  
„Najsvätejší“ 

            Piesne:                                                             Liturgické texty:                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kázňový text – Kremnica: 1. Korintským 1, 4 – 9  
„4Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Boţiu milosť, ktorej sa vám dostalo v 

Kristovi Jeţišovi, 5ţe ste v Ňom boli obohatení všetkým, kaţdým slovom a všetkou 
známosťou, 6len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi, 7takţe nemáte nedostatok v 
nijakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Jeţiša Krista. 8On vás aj utvrdí aţ do 
konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Jeţiša Krista. 9Verný je Boh, ktorý vás povolal 
do spoločenstva svojho Syna Jeţiša Krista, nášho Pána.“ 

Kázňový text – Žiar nad Hronom: 5. Mojžišova 10, 12 – 19 
„12Izrael, čo ţiada teraz od teba Hospodin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina, 

svojho Boha, aby si chodil len po Jeho cestách, aby si Ho miloval, aby si slúţil Hospodinovi, 
svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou, 13aby si zachovával príkazy Hospodinove i Jeho 
ustanovenia, ktoré ti dnes prikazujem, aby ti bolo dobre. 14Hľa, Hospodinovi, tvojmu Bohu, 
patrí nebo i nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej; 15ale iba k tvojim otcom priľnul 
Hospodin s láskou a vyvolil si ich potomstvo, totiţ vás, spomedzi všetkých národov, ako je 
tomu dodnes. 16Preto obreţte si srdce a nebuďte uţ viac tvrdohlaví. 17Lebo Hospodin, váš 
Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho 
neuprednostňuje a neprijíma úplatky; 18prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a 
dáva mu chlieb i odev. 19Preto milujte cudzinca, veď aj vy ste boli cudzincami v Egypte.“ 

OZNAMY: 
 Dnes popoludní o 14:00 hod. sa uskutoční biblické stretnutie na Krahuliach 

u Lukáčov, ktorým ďakujeme za prijatie 

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

 V piatok sa o 17:00 hod. stretne spoločenstve evanjelickej mládeţe v zborovej 
miestnosti na fare v Kremnici 

 Konfirmačná príprava pre 1. ročník bude v piatok o 13:30 hod. v zb. miestnosti na 
fare v Kremnici, pre 2. ročník v sobotu o 9:30 hod., rovnako na fare v Kremnici 

 Budúcu nedeľu – 19. 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. Budeme na nich ďakovať Pánu Bohu za úrody 
zeme a všetko telesné poţehnanie. 

 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: 
■ rod. Halmešová pri príleţitosti 17. narodenín dcéry a vnučky Sandry, vďačná 
Pánu Bohu za Jeho vedenie a doterajšie poţehnanie, obetuje na opravu cirkevného 
areálu v Kremnici 40,-€ ■ rod. Konušová pri krste synčeka Maximiliána z vďaky za 
jeho ţivot a s prosbou o Boţie vedenie a poţehnanie  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 spod Tatier za 0,65 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 
Tesnou bránou za 3,50 € 
Nástenný evanjelický kalendár na rok 2018 za 4,50 € 
Hrad prepevný za 4,00 € 
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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