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Epištola: 

Rímskym 11, 33 – 36  

Starozmluvný text: 

4. Mojžišova 6, 22 – 27  

Evanjelium: 

Ján 3, 1 – 15   

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 22/2017 
11. jún 2017 – Svätá Trojica. SANCTA TRINITAS 

Téma:  Otec, Syn a Duch Svätý 

 
SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Novostavba Ev. chrámu Boţieho Ţiar nad 
Hronom: 11:00 hod. 
Sl. Boţie začíname predspevom: 
„Najsvätejší“ 

  
 

 
 
 
Piesne  
a liturgické texty: 
 
 
 
 
Kázňový text: 
Títovi 3, 4 – 7 

„4Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, 
5spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho 
milosrdenstva, (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, 
6ktorého vylial na nás hojne skrze Jeţiša Krista, nášho Spasiteľa, 7aby, ospravedlnení 

Jeho milosťou, stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného ţivota.“ 

OZNAMY: 
 Ofera po skončení dnešných sluţieb Boţích aj v Kremnici, aj v Ţiari n/Hr. je určená 

pre sestry kantorky. Odporúčame do vašej láskavej štedrosti. 

 Predsedníctvo CZ zvoláva z dôvodu konania vizitácie biskupa ZD ECAV zasadnutie 
celozborového presbyterstva, ktoré sa uskutoční dnes popoludní o 14:00 hod. 
v zborovej miestnosti na fare v Kremnici.  

 Predsedníctvo CZ zvoláva zasadnutie celozborového presbyterstva za účasti členov 
Nadácie Kresťanská obnova s cieľom pripraviť posviacku kostola v Ţiari n/Hr. – 
v pondelok 12.6. t. r. o 17:00 hod. v novostavbe kostola v Ţiari n/Hr. 

 V utorok sa stretne prípravný výbor k letnému táboru o 17:00 hod. v zb. miestnosti 
na fare v Kremnici 

 V stredu bude biblická hodina v zborovej miestnosti na fare v Kremnici o 16:30 hod. 

 Nácvik zborového spevokolu bude v stredu po skončení biblickej hodiny cca o 18:00 
hod. v zb. miestnosti na fare v Kremnici 

 Modlitebné spoločenstvo sa stretne v Ţiari n/Hr. o 15:00 hod. na Gymn. M. Rúfusa 

 Biblická hodina v Ţiari n/Hr. bude vo štvrtok o 16:00 hod. na Gymnáziu M. Rúfusa 

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

 Budúcu nedeľu – 1. 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.  

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

 Letný denný biblický tábor sa bude konať v dňoch 10.-14. júla t. r. Cena pre deti 
evidované v kartotéke CZ je 15,-€, pre ostatné deti 25,-€/celý týţdeň. 

 Vyučovanie náboţenstva: 

škola deň čas 

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

ZŠ Angyalova Kremnica utorok 13:30 – 14:15 

I. ZŠ Jánskeho ul. Žiar n/Hr. pondelok 12:30 – 13:15  

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. pondelok 10:40 – 11: 25  

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

 
MILODARY: 
■ s. Vlastimila Kapustová z vďaky voči Pánu Bohu za ďalší rok ţivota obetuje 20,-€ 
na potreby CZ ■ rod. Schniererová pri príleţitosti narodenín syna Róberta, tieţ pri 
spomienke na 4. výročie úmrtia a nedoţité 91. narodeniny mamy a starkej Ţelmíry 
Pokornej obetuje na potreby CZ 100,-€ ■ s. Regina Štefanovičová pri príleţitosti 
narodenín svojich dvoch dcér obetuje 150,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici 
■ rod. Lukáčová pri 1. výročí úmrtia manţela, otca, starého otca Jána Lukáča obetuje 
150,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici ■ s. Stela Frindtová s rod. obetuje na 
stavbu kostola v Ţiari n/Hr. 200,-€ ■ s. Mária Bódiová obetuje 50,-€ na potreby CZ ■  
 
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 za 0,65 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha pre deti za 1,20 € 

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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