
Epištola: 
1 Petrov 1, 13 – 21   
 

Evanjelium: 
Lukáš 9, 51 – 62 
 

 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 27/2018 
8. júl 2018 – 6. nedeľa po Svätej Trojici 

  Téma: Život v Kristovi 

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:  
          Skutky apoštolov 11, 1 – 10. 18  

„1Apoštolovia a bratia v Judsku počuli, ţe i pohania prijali slovo Boţie. 2Keď 
teda Peter prišiel do Jeruzalema, napadli ho tí, ktorí boli spomedzi obrezaných,        
3a dohovárali mu: Vošiel si k ľuďom neobrezaným a jedol si s nimi. 4Nato im Peter 
začal rozprávať rad radom: 5Bol som v meste Joppe a modlil som sa. Vo vytrţení mal 
som videnie: akási nádoba - ako veľké prestieradlo, za štyri rohy spustené z neba – 
zostupovala a prišla ku mne. 6Keď som pozorne nazrel do nej, videl som tam 
štvornohé zvieratá zemské, divú zver, plazy a nebeských vtákov. 7Aj hlas som počul 
hovoriaci mi: Vstaň, Peter, zabíjaj a jedz! 8Odpovedal som: Nie, Pane, pretoţe 
poškvrnené alebo nečisté nevošlo mi nikdy do úst. 9Aj druhý raz hovoril mi hlas 
z neba: Čo Boh očistil, to ty nemaj za poškvrnené! 10Takto sa to opakovalo tri razy, 
potom sa všetko zase zodvihlo do neba. 18Keď to počuli, uspokojili sa a velebili Boha 

hovoriac: Teda aj pohanom dal Boh pokánie, aby mali ţivot.“ 

OZNAMY: 
 predsedníctvo CZ ďakuje chlapom za pokosenie oboch farských záhrad v Kremnici 

i areálu kostola v Ţiari nad Hronom a ţenám za pohrabanie 

 dnes podvečer o 17:00 hod. bude na fare v Kremnici predtáborové stretnutie 
vedúcich a spolupracovníkov 

 od pondelka 9.7. t. r. bude v priestoroch fary a kostola v Kremnici prebiehať denný 
letný biblický tábor pre deti a mládeţ. Deti môţu prichádzať uţ od 7:00 hod., 
program začína kaţdý deň o 9:00 hod., končí cca o 16:00 hod. Na kaţdý deň je 
zabezpečená celodenná strava. V utorok ideme na výlet na Pustý hrad do 
Zvolena. Je moţnosť pridať sa k nám, prosím, kto má záujem, dajte vedieť. 
V piatok budeme celý deň v areáli kostola v Ţiari nad Hronom. 

 budúcu nedeľu – 7. 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.  

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

 
MILODARY: 
■ rod. Krausová pri krste svojej prvej dcérky Sofie, z vďačnosti za jej ţivot 
a s prosbou o Boţie vedenie a poţehnanie v ţivote obetuje 100,-€ na opravu 
cirkevného areálu v Kremnici ■ s. Friderika Vrabcová pri krste pravnučky Sofie 
obetuje na opravu cirkevného areálu v Kremnici 50,- € ■ rod. Kukolíková nad 
čerstvým hrobom otca, brata a príbuzného Štefana Vasku, s ktorým sme sa v nádeji 
vzkriesenia rozlúčili v stredu na cintoríne v Ţiari nad Hronom, obetuje 80,-€ na 
potreby dcérocirkvi ■ rod. Izáková pri 1. výročí úmrtia manţela a otca Jána Izáka 
obetuje 50,-€ na potreby dcérocirkvi ■ s. Viera Flešková obetuje 20,-€ na detský 
biblický tábor ■ s. Libuša Pajunková obetuje 50,-€ na detský biblický tábor ■ 
 
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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