
Epištola: 
1 Timoteovi 1, 12 – 17  
 

Evanjelium: 
Marek 3, 7 – 19  
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 26/2018 
1. júl 2018 – 5. nedeľa po Svätej Trojici 

 Téma: Nasledovanie a učeníctvo 

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: Lukáš 14, 25 – 33  
„25Raz išli s Ním veľké zástupy; On sa obrátil a povedal im: 26Kto prichádza 

ku mne a nemá v nenávisti otca i matku i ţenu i deti i bratov i sestry, áno, i vlastnú 
dušu, nemôţe mi byť učeníkom. 27Kto ide za mnou a nenesie svoj kríţ, nemôţe mi 
byť učeníkom. 28Lebo keď niekto z vás chce stavať veţu, či si najprv nezasadne a 
nespočíta náklad, či má z čoho dostaviť? 29Aby sa mu potom, keď poloţil základ, a 
nemohol dostavať, nezačali všetci, ktorí to vidia, posmievať 30a hovoriť: Tento 
človek začal stavať, a nemohol dostaviť. 31Alebo keď kráľ má tiahnuť do boja proti 
inému kráľovi, aby sa zrazil s ním, či si najprv nezasadne, aby sa poradil, či sa s 
desiatimi tisícami môţe postaviť proti tomu, ktorý s dvadsiatimi tisícami tiahne 
proti nemu? 32Ak sa nemôţe, vyšle k nemu posolstvo, keď je ešte ďaleko, a vyţiada 
si podmienky mieru. 33A tak nikto z vás nemôţe mi byť učeníkom, ak sa nezriekne 

všetkého, čo má.“ 

 
OZNAMY: 

 budúcu nedeľu – 5. 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.  

 budúcu nedeľu popoludní sa stretne prípravný výbor k letnému biblickému táboru 
pre deti a mládeţ. Presný čas ešte upresníme. 

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

 9. – 15.7.2018 – Denný biblický tábor pre deti a mládeţ. Prihlášky sú k dispozícii na 
farskom úrade. Deti je ešte moţné prihlásiť maximálne do stredy 4. 7. t. r. 

 
SMÚTOČNÝ OZNAM: 
Pán Boh si k sebe na večnosť povolal nášho spolubrata Štefana Vasku (†63r.). 
Posledná rozlúčka bude v stredu o 15:00 hod. v Dome smútku v Ţiari n/Hronom. 

 
MILODARY: 
■ rod. Hrnčárová vďačná Pánu Bohu za všetku radosť i kaţdodenné poţehnanie  
syna Mateja obetuje pri príleţitosti jeho 4. narodenín 100,-€ na opravu cirkevného 
areálu v Kremnici ■ rod. Rolková obetuje 20,-€ na potreby CZ ■ rod. Rudnayová nad 
čerstvým hrobom matky, starej matky a príbuznej Ruţeny Rudnayovej, s ktorou sme 
sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili v pondelok na cintoríne v Kremnici, obetuje 70,-€ na 
opravu cirkevného areálu v Kremnici ■ z vďaky voči Pánu Bohu za úspešné 
ukončenie magisterského štúdia dcéry a vnučky Bohušky a bakalárskeho štúdia 
dcéry a vnučky Majky obetuje stará mama Ţelmíra Komorová 50,-€ na opravu cirk. 
areýlu v Kremnici a rod. Morová 30,-€ na detský biblický tábor ■ rod. Šavoltová 
s vďakou za úspešný školský rok syna Branislava a s prosbou o ochranu a Boţie 
vedenie pre všetky deti obetuje 20,-€ na potreby CZ ■ 
 
■ na potreby dcérocirkvi Ţiar nad Hronom sme v uplynulom týţdni prijali 
nasledovné milodary: rod. Brezníková 50,-€; br. Dušan Bosák 20,-€; s. Jana Martinská 
100,-€; s. Gizela Koříneková 50,-€; s. Marta Podhorániová 20,-€; s. Júlia Rausová 40,-
€; s Júlia Kresztyankóová so synom Jánom Szemőkom 50,-€ 

 
DESIATKY za mesiac jún: 
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 30,-€ ■ bohuznáma rodina 40,-€ ■ bohuznáma sestra 15,-€ ■ 
bohuznáma sestra 15,-€ ■  
 
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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