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Starozmluvný text: 
Žalm 145, 15 – 21  
 
Evanjelium:  
Lukáš 12, 15 – 21  
 

 
 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 41/2017 
22. október 2017 – 19. nedeľa po Svätej Trojici 

Poďakovanie za úrody zeme 
Téma: Vďaka za Božie dary 

 

SLUŽBY BOŽIE:  
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: Ž 104, 1a. 10 – 27 
„1Dobroreč, duša moja, Hospodinovi! Ó Hospodine, Bože môj, si veľmi 

veľký! 10Vypúšťaš pramene do potokov; pomedzi vrchy pretekajú. 11Napájajú všetku 
poľnú zver; divé osly hasia svoj smäd. 12Nad nimi býva vtáctvo nebeské, spomedzi 
vetiev vydáva hlas. 13Zavlažuješ vrchy zo svojich siení; zem nasýti sa ovocím Tvojich 
diel. 14Tráve dáš rásť pre dobytok, bylinám na úžitok človeku, aby vyviedol chlieb 
zo zeme, 15i víno, čo rozveselí srdce človeku, aby sa skvela od oleja tvár, a chlieb, čo 
posilňuje srdce človeka. 16Nasycujú sa stromy Hospodinove, cédre libanonské, ktoré 
On zasadil, 17na ktorých hniezdia vtáky, i bocian, ktorému sú domom 
cyprusy. 18Vysoké vrchy sú pre kamzíkov a svišťom sú útočiskom skaly. 19On stvoril 
mesiac na určenie času; slnko vie, kde má zapadať. 20Privádzaš tmu, a tak nastáva 
noc; v nej sa hýbe všetka lesná zver. 21Levíčatá revú za korisťou, od Boha si pokrm 
žiadajú. 22Keď slnko vychádza, utiahnu sa, líhajú si do svojich brlohov. 23Človek 
vychádza za svojou prácou, a za tým, čo robí do večera. 24Ako mnoho je Tvojich diel, 
ó Hospodine! Všetky si múdro učinil, zem je plná Tvojho tvorstva. 25Tu more veľké, 
šírošíre; tam hemženia je bez počtu i živočíchov malých s veľkými. 26Tam lode plavia 
sa, tam Leviatan, čo si ho stvoril, by sa hrával v ňom. 27Všetko to očakáva od Teba, 
aby si im načas dával pokrm.“  



OZNAMY: 
 

 Ofera po skončení dnešných služieb Božích je podľa rozhodnutia zborového 
konventu určená v Kremnici pre sestry kostolníčky, v Žiari nad Hronom pre 
kazateľa slova Božieho. Odporúčame do vašej láskavej štedrosti. 

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

 V piatok o 18:00 hod. budú modlitby Taizé v kostole v Žiari nad Hronom 

 V sobotu o 17:00 hod. bude vysluhovaná velebná sviatosť Večera Pánova v kostole 
v Žiari nad Hronom 

 V nedeľu služby Božie v Kremnici nebudú!!! Najbližšie služby Božie v Kremnici 
budú 31. októbra t. r. – na Pamiatku reformácie o 17:00 hod. V rámci 
reformačných služieb Božích bude možné pristúpiť aj k spovedi a k svätej Večeri 
Pánovej 

 Slávnosť posviacky nového Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Žiari nad Hronom 
sa bude konať v nedeľu 29. októbra t. r. so začiatkom o 11:00 hod. Je zabezpečený 
autobus, ktorý odchádza z Kremnice z parkoviska „Jeleň“ o 10:00 hod. 
a postupne zastavuje v Kremnici na Dolnej zastávke, na autobusových 
zastávkach Horná Ves, Dolná Ves, Bartošova Lehôtka. Naspäť cesta tým istým 
autobusom. 

 V nedeľu popoludní o 16:00 hod. pozývame na duchovné pásmo slova a hudby 
v Ev. a. v. chráme Božom v Žiari nad Hronom 
 

 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 

 
V sobotu pozor na zmenu času!!! 
Hodiny posúvame dozadu v noci zo soboty na nedeľu – z tretej hodiny na druhú! 

 
SMÚTOČNÝ OZNAM: 
Pán života a smrti povolal k sebe do večnosti nášho spolubrata Jána Bohuša 
z Kunešova vo veku 67 rokov. Posledná pohrebná rozlúčka s naším zosnulým 
spolubratom bude v utorok 24. októbra t. r. o 14:00 hodine v Dome smútku 
v Kremnici. 

 

MILODARY: 
 
■ rod. Halmešová pri príležitosti sviatku Poďakovania za úrody zeme  obetuje na 
potreby matkocirkvi 50,-€ a na stavbu kostola v Žiari n/Hr. 50,-€ ■ s. Regina 
Lukáčová s vďakou voči Pánu Bohu za úspešnú operáciu a pri príležitosti sviatku 
Poďakovania za úrody zeme obetuje 50,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici ■ 
cirkevníci zo Žarnovice obetujú na stavbu kostola v Žiari n/Hr. 50,-€ ■ cirkevníci 
z maďarskej obce Bank obetujú na stavbu kostola v Žiari n/Hr. 143,-€ ■ rod. 
Voldánová obetuje na vonkajšie terénne úpravy okolo kostola v Žiari n/Hr. milodar 
500,-€ ■ 
 
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 € 
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 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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