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CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 25/2018 
24. jún 2018 – 4. nedeľa po Svätej Trojici 

 Téma: Milosrdenstvo a odpustenie 

SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou:  
Ev. a. v. chrám Boží Kremnica: 9:00 hod.  
Ev. a. v. chrám Boží Žiar nad Hronom: 11:00 hod.  
 
služby Božie začíname predspevom: „Najsvätejší“ 
 
Piesne:                                                         Liturgické texty: 
 
 
                                            
 
 
 
 
 

 
 
Kázňový text: 1 Mojžišova 50, 15 – 21  
„15Keď Jozefovi bratia videli, že 

im otec umrel, povedali: Možno, že Jozef 
bude teraz nepriateľsky vystupovať proti 
nám a odplatí nám všetko zlo, ktoré sme 
mu vykonali. 16Preto odkázali Jozefovi: 
Tvoj otec pred svojou smrťou 
prikázal: 17Takto povedzte Jozefovi: Ach, 
odpusť, prosím, svojim bratom ich 
priestupok a ich hriech, že ti ublížili. 
Odpusť teraz, prosíme, svojim bratom ich 
priestupok a ich hriech, že ti ublížili. 
Odpusť teraz, prosíme, previnenie 
služobníkom Boha tvojho otca. Jozef 
plakal, keď mu to hovorili. 18Potom jeho 
bratia pristúpili, padli pred ním a 
povedali: Hľa, sme tvojimi sluhami. 19Ale 
Jozef im odpovedal: Nebojte sa! Či ja tu 
stojím namiesto Boha? 20Vy ste, pravda, 
zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes zjavné: 
totiž, aby mnohých ľudí zachoval nažive. 21Teraz sa však nebojte, ja budem živiť vás 

aj vaše deti. Tak ich potešoval a vľúdne hovoril s nimi.“ 

OZNAMY: 
 vo štvrtok o 16:00 hod. bude v kostole modlitebné stretnutie v Žiari n/Hr. Pozývame 

k spoločným modlitbám za cirkev, za prebiehajúce voľby, za pokoj... 

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

 budúcu nedeľu – 5. nedeľu po Sv. Trojici – budú služby Božie v chráme Božom 
v Kremnici v riadnom čase o 9:00 hod. a v chráme Božom v Žiari n/Hr. tiež 
v riadnom čase o 11:00 hod.  

 súbežne s každými službami Božími 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. 
Záujemcovia, prosím, zapíšte sa na zoznam pri východe z chrámu aj s uvedením 
dňa, kedy máte záujem ísť. 

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

 v tomto školskom roku sa už náboženstvo vyučovať nebude 

SMÚTOČNÝ OZNAM: 
Pán Boh si k sebe na večnosť povolal našu spolusestru Ruženu Rudnayovú (†94r.). 
Posledná rozlúčka bude v pondelok o 14:00 hod. v Dome smútku v Kremnici. 

 
MILODARY: 
■ rod. Juríčková a rod. Vrabcová pri príležitosti 54. narodenín manželky, mamy 
a dcéry Danky obetuje 20,-€ na opravu cirkevného areálu v Kremnici ■ rod. 
Szarvasová pri platení cirkevného príspevku obetuje na opravu cirkevného areálu 
v Kremnici 200,-€ ■ s. Ľudmila Adamíková obetuje 50,-€ na potreby dcérocirkvi Žiar 
n/Hr. ■ s. Mária Sklenková obetuje 50,-€ na potreby dcérocirkvi Žiar n/Hr. ■ 
bohuznámy brat obetuje 100,-€ na potreby dcérocirkvi Žiar n/Hr. ■ bohuznáma 
sestra pri platení cirkevného príspevku obetuje 50,-€ na opravu cirkevného areálu 
v Kremnici ■ rod. Miháliková obetuje 100,-€ na potreby dcérocirkvi Žiar n/Hr. ■ 
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 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 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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