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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 24/2018 
17. jún 2018 – 3. nedeľa po Svätej Trojici 

 Téma: Nájdenie strateného 

SLUŽBY BOŽIE:  
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod.  
 
sluţby Boţie začíname predspevom: „Najsvätejší“ 
 
Piesne:                                                         Liturgické texty: 
 
 
                                            
 
 
 
 
 

 

Kázňový text: 1 Samuelova 16, 1 – 13  
„1Hospodin riekol Samuelovi: Dokedy budeš smútiť za Saulom? Veď ja som ho zavrhol, aby nebol 

kráľom nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď; posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo spomedzi jeho 
synov som si vyhľadal kráľa. 2Samuel odpovedal: Ako ta pôjdem? Dopočuje sa o tom Saul a zabije ma. Ale 
Hospodin riekol: Vezmi si zo stáda jalovicu a povedz: Prišiel som obetovať Hospodinovi. 3Povoláš Izaja k 
obeti a ja ti dám vedieť, čo máš robiť; potom mi pomažeš toho, ktorého ti poviem. 4Samuel učinil, ako mu 
povedal Hospodin. Keď prišiel do Betlehema, preľaknutí starší mesta mu vyšli v ústrety. Pýtali sa: Znamená 
tvoj príchod pokoj? 5On odpovedal: Pokoj! Prišiel som obetovať Hospodinovi. Posväťte sa a poďte so mnou. 
Posvätil aj Izaja a jeho synov a povolal ich k obeti. 6Keď prišli, uvidel Elíába a pomyslel si: Iste pred 
Hospodinom stojí Jeho pomazaný! 7Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho 
postavy; tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred 
očami, Hospodin však hľadí na srdce. 8Potom povolal Izaj Abínádába a priviedol ho pred Samuela. Ale tento 
povedal: Ani tohto si nevyvolil Hospodin. 9Ďalej Izaj priviedol Šammu. Zasa povedal: Ani tohto si nevyvolil 
Hospodin. 10Takto priviedol Izaj svojich sedem synov pred Samuela. Ale Samuel povedal Izajovi: Ani 
jedného z nich si nevyvolil Hospodin. 11Potom sa Samuel spýtal Izaja: Sú tu už všetci tvoji synovia? On 
odpovedal: Ešte ostáva najmladší, ten pasie ovce. Samuel povedal Izajovi: Pošli poňho a priveď ho, lebo 
dovtedy si nesadneme, kým on sem nepríde. 12Vtedy poslal pre neho a priviedol ho. Bol červenolíci, s 
peknými očami a milého vzhľadu. Hospodin riekol: Vstaň, pomaž ho, lebo to je on. 13Vtedy Samuel vzal roh s 
olejom a pomazal ho v kruhu jeho bratov. I zostúpil Duch Hospodinov na Dávida a zostával na ňom od tohto 
dňa. Samuel vstal a odišiel do Rámy.“ 

OZNAMY: 
 predsedníctvo CZ vyslovuje úprimné poďakovanie ţenám, ktoré včera celý deň 

upratovali archív a dali ho do veľmi slušného stavu 

 vo štvrtok o 16:00 hod. bude v kostole modlitebné stretnutie v Ţiari n/Hr. Pozývame 
k spoločným modlitbám za cirkev, za prebiehajúce voľby, za pokoj... 

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

 budúcu nedeľu – 4. nedeľu po Sv. Trojici – budú sluţby Boţie v chráme Boţom 
v Kremnici v riadnom čase o 9:00 hod. a v chráme Boţom v Ţiari n/Hr. tieţ 
v riadnom čase o 11:00 hod. Bude to posledná nedeľa v mesiaci, a preto 
pozývame aj k stolu Pánovej milosti. 

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

 29.6. – 1.7. 2018 – VI. Evanjelické cirkevné dni vo Zvolene. Srdečne pozývame 

 9. – 15.7.2018 – Denný biblický tábor pre deti a mládeţ. Prihlášky sú k dispozícii na 
farskom úrade. Deti prihlasujte do 30. júna t. r. 

 vyučovanie náboţenstva: 

škola deň čas 

ZŠ P. Križku Kremnica piatok 
 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 

Ev. a. v. fara Kremnica streda 13:30 – 14:15  

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. Vlastimila Kapustová pri príleţitosti svojich narodenín vďačná Pánu Bohu za 
ďalší rok ţivota a s prosbou o Boţie vedenie a poţehnanie v ďalšom ţivote obetuje 
20,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici ■ rod. Štrbová, Podmanická, 
Hlaváčová pri príleţitosti narodenín Jána Štrbu (83r.), Jozefa Podmanického (17r.) 
a Jany Hlaváčovej (48r.) obetujú 50,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici ■ rod. 
Lukáčová pri spomienke na svojho manţela, otca a starého otca Jána Lukáča, pred 
dvomi rokmi zosnulého, 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 za 0,65 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha 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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